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LOT: 1 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ASSEGURANÇA DE TOT RISC DE DANYS
MATERIALS
1. CONTRACTANT
Universitat de Barcelona
2. ASSEGURAT
Universitat de Barcelona.
Fundació Institut de Formació Contínua (IL3)
Fundació Parc Científic de Barcelona
Fundació Bosch i Gimpera
Fundació Josep Finestres
Fundació Solidaritat
Fundació Montcelimar
Fundació Guasch Coranty
Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons
Cultura innovadora i científica UB
Fundació Privada R. Amigó Cuyàs
3. ACTIVITAT
Centres d’ensenyament superior i altres entitats amb realització de treballs d’investigació, docència,
desenvolupament, formació continuada, transferència del coneixement, tecnologia i innovació, prestació
de treballs i serveis a tercers, cooperació internacional, així com activitats residencials i esportives a
través dels Col·legis Majors i Servei d’Esports, el qual té socis que no han de ser necessàriament
alumnes de la pròpia Universitat. Servei de lloguer d'espais de laboratoris i oficines i la prestació de
serveis científics en l’àmbit de ciències de la vida i activitats de difusió de la ciència en el jovent i els
infants, i els serveis derivats d'aquests. Projectes i programes de solidaritat i relació humana.
4. OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA
Contractació per part de la Universitat de Barcelona, com a Prenedora de la cobertura d’assegurances
que cobreixi les pèrdues i els danys materials del patrimoni dels Assegurats, a conseqüència de
qualsevol dels riscos emparats sota les cobertures que s’esmenten.
5. RISCOS GARANTITS
5.1. Tot Risc de Dany Material
Dins dels límits establerts, l’Assegurador garanteix contra tot risc de danys físics de pèrdues i danys
materials en els béns assegurats, a conseqüència d’un fet sobtat i accidental no exclòs específicament.
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A més dels riscos propis de la pòlissa s’indemnitzaran:
a) El béns i els interessos que constitueixen el patrimoni propi dels Assegurats, incloent el seu interès
en les reformes i millores dels edificis propietat de tercers.
b) El mobiliari i equipament de totes les classes utilitzat per l’Assegurat per desenvolupar les seves
activitats.
c) Els béns patrimoni dels Assegurats, temporalment desplaçats per a la seva reparació, manteniment
i/o d’exposició en locals de tercers.
d) Els béns de tercers que es trobin en dipòsit o en custòdia dels Assegurats o de les persones de les
que hagi de respondre, en absència o insuficiència d’unes altres pòlisses d’Assegurança.
e) Els béns propis de la Universitat i del Grup UB en local de tercers i no declarats en la relació de
edificis assegurats fins un màxim de 500.000 €.
f)

Els béns propietat d’empleats (exclosos els diners i joies), quan es trobin dins dels edificis de la
Universitat i/o del Grup UB i sofreixin danys o deteriorament per alguna de les causes cobertes a la
pòlissa.

g) Els instruments i aparells de valor especial.
h) Les obres d’art instal·lades de forma temporal o permanent dintre dels edificis i els espais exteriors
assegurades.
i)

Els equipaments en període de construcció i/o muntatge.

j)

Els vehicles propis

5.2. Garanties addicionals
a) Els danys als béns assegurats que ocasionin les mesures necessàries adoptades per l’autoritat o
l’Assegurat, a fi de tallar o extingir l’incendi o impedir la seva propagació, evitar o minorar qualsevol
altre risc cobert.
b) Les despeses que ocasioni a l’Assegurat el trasllat dels objectes assegurats o qualsevol altra
mesura que s’adopti per a salvar-los d’un risc cobert.
c) La depreciació que sofreixin els béns salvats o a conseqüència de les mesures descrites en els dos
apartats anteriors.
d) Els valors dels objectes desapareguts amb motiu d’un sinistre, sempre que l’Assegurat acrediti la
seva preexistència.
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e) Modificant el que procedeixi de les condicions generals i particulars de la pòlissa, aquesta ha de
garantir el sobrecost que poguessin tenir els Col·legis Majors de la Universitat de Barcelona a causa
d’un sinistre cobert per la pòlissa, que suposi desplaçar els estudiants a altres centres propis o
establiments de restauració i hotelers, per continuar prestant els serveis d’allotjament i manutenció,
amb límit de 500.000 € per sinistre i franquícia de 24h per sinistre.
f)

Els danys a les obres menors d’ampliació, modificació o reparació i el treballs de manteniment i
conservació que es facin en els béns assegurats, amb inclusió dels materials, recanvis, eines,
equips, maquinaria i aparells propietat de l’Assegurat o del que resulti legalment responsable. En
finalitzar aquesta cobertura degut al termini de l’obra, els béns afectats es consideraran
automàticament inclosos sota la cobertura corresponent a aquesta pòlissa, i el seu cost es
regularitzarà.

g) Els honoraris professionals del perit de l’Assegurat en cas de sinistre cobert per la pòlissa o pel
Consorci de Compensació d’Assegurances.
h) Ha de quedar coberta de forma automàtica qualsevol nova situació adquirida o ocupada amb
posterioritat a l’entrada en vigor de l’Assegurança (tant pel que fa al continent com al contingut o
altres béns). Aquestes situacions es regularitzaran al venciment de la pòlissa.
i)

Modificant el que procedeixi de les condicions generals i particulars de la pòlissa, queden garantits
els danys a vehicles propis, de tercers i del personal depenent dels Assegurats, dins dels
aparcaments i/o recintes dels mateixos, amb motiu de la seva ubicació en repòs o moviment per
dins de l’aparcament, realitzat per personal propi o subcontractat, o produïts per un mal
funcionament de les barreres o portes automàtiques d’accés als mateixos, amb el límit de 30.000 €
per vehicle / 150.000 € per sinistre, i una franquícia de 60 €.

j)

Queden coberts els implants propis i de tercers que es troben a la Facultat d’Odontologia fins a un
valor de 140.000 €.

k) Queden garantides les trencadisses de vidres, rètols i cartells, dels edificis propis o de tercers, en
els quals la Universitat i el Grup UB exerceixi la seva funció, fins a un límit de 18.000 € i una
franquícia de 75 €.
l)

Es garantiran així mateix, els béns refrigerats propietat de la Universitat de Barcelona i resta
d’Assegurats o tercers, necessaris per treballs de recerca, d’investigació i/o experimentació,
dipositats en mobles adequats per a la seva conservació òptima, a causa d’un sinistre emparat per
les cobertures de la pòlissa, avaria mecànica i/o elèctrica, errors en el dispositiu de regulació,
variació o falta de subministrament d’electricitat, aigua o gas, amb un límit de 60.000 € per sinistre i
franquícia de 500 €.

m) Modificant el que procedeixi de les condicions generals i particulars de la pòlissa, queden garantits
els arbres, arbustos, cultius, plantes ornamentals i similars, quan formin part del valor assegurat, es
trobin dins dels recintes dels edificis i instal·lacions dels Assegurats, i es vegin destrossats o
deteriorats per alguna de les cobertures de la pòlissa, incloses les despeses de trasplantament,
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excavació o trasllat, si és necessari, a qualsevol dels centres que ordeni l’Administració
corresponent per a la seva destrucció o compostatge.
n) Quedarà garantida la pèrdua de lloguers d’edificis, locals, espais amb i sense equips de qualsevol
classe, com conseqüència d’un sinistre cobert per una pòlissa, amb un límit de 3.000.000 € a Primer
Risc per sinistre.
o) Amb un límit d'indemnització per sinistre i any de 60.000 €, les cobertures s'estenen als danys que
puguin patir els béns assegurats per caiguda o trencament de les prestatgeries o dispositius de
emmagatzematge, cops o danys durant la càrrega, descàrrega, estiba, desestiba o moviments de
existències en els recintes assegurats.
p) Els danys a les construccions fixes o desmuntables dipositades a l’aire lliure realitzades amb
tancaments i cobertes de material flexible, de plàstic, de vidre o similars, així com el contingut de
les esmentades construccions, sempre que aquestes construccions siguin pròpies de l’activitat i es
destinin a treballs d’investigació, pràctiques i altres activitats acadèmiques.
q) Els danys als animals vius per incendi, caiguda del raig, explosió, riscos extensius (com son
fenòmens meteorològics, actes vandàlics, etc...), danys per aigua, i robatori. Necessaris a les
facultats i laboratoris de la Universitat o del Grup UB per les feines d’experimentació i/o investigació,
quan aquests danys es produeixin a conseqüència d’un incendi, explosió, caiguda del llamp, així
com altres riscos no exclosos fins a un límit de 150.000 € a Primer Risc.
r)

Els danys directes ocasionats per fenòmens meteorològics, climatològics, sísmics i de la natura en
general, en els casos en què la cobertura del Consorci de Compensació d’Assegurances no tingui
aplicació, per trobar-se exclosos per la seva Llei i Reglament.

s) Els danys als següents béns quan formin part dels edificis o locals assegurats a la partida de
continent:
i. murs, tanques, barrats i altres elements independents de tancament o contenció de
terres.
ii. camins i altres superfícies asfaltades, enrajolades o empedrades.
t)

Els danys als objectes artístics o històrics.

5.3. Altres cobertures i béns inclosos
a) Robatori i espoliació.
b) Desallotjament forçós dels locals assegurats.
c) Despeses de reposició d’arxius, títols, valors, motlles, models, matrius i plànols.
d) Despeses d’enderrocament i retirada de runes.
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e) Despeses d’extracció de fangs, llots i fums.
f)

Despeses d’extinció i bombers.

g) Honoraris de professionals, permisos i llicències.
h) Trencadissa de vidres.
i)

Pèrdua de lloguers.

j)

Avaria de maquinària.

k) Danys als vehicles de la Universitat i del Grup UB i dels seus empleats en situació de repòs i dins
dels recintes de la Universitat o del Grup UB.
l)

Actes vandàlics.

m) Béns propietat de tercers.
n) Béns propietat d’empleats.
5.4. Cobertura automàtica per a noves situacions de risc
Fins a un sublímit de 601.000 € per sinistre, es garanteix automàticament, sense declaració prèvia a
l’Assegurador de tota nova adquisició de béns efectuada per l’Assegurat durant el període de vigència
de la pòlissa en altres situacions diferents de les que hi figuren a la pòlissa.
5.5. Clàusula compensació de capitals entre la pròpia situació de risc i diferents situacions de
risc
Si en el moment del sinistre existeix un excés de suma assegurada en un o varis conceptes, de
continent, mobiliari i maquinària de la pòlissa, amb exclusió expressa de mercaderies i existències,
aquest excés podrà aplicar-se al concepte que resulti insuficientment assegurat, sempre que la prima
resultant d’aplicar les taxes de prima a aquest nou repartiment de les sumes assegurades, no excedeixi
de la prima a satisfer dins de l’anualitat en curs.
Aquesta compensació serà aplicable a béns corresponents a una mateixa situació de risc i també entre
diferents situacions de risc.
Admesa la compensació en la forma indicada, es procedirà a la normal liquidació del sinistre segons
l’establert en els pertinents articles de les condicions generals de la pòlissa.
5.6. Peritacions
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D’acord amb el que preveu la Llei de contractes d’assegurances, el contractant podrà, en cas de sinistre,
nomenar un perit perquè actuï en el seu nom; en aquest cas, es garantiran fins al límit de 90.000,00 €,
les despeses i els honoraris dels perits i/o comptables que siguin nomenats per l’Assegurador, incloenthi els garantits pel Consorci de Compensació d’Assegurances.
5.7. Fonaments
Queden incloses a les garanties de la pòlissa, la reparació i/o reconstrucció dels fonaments dels edificis
garantits, quan aquests s’hagin danyat per un sinistre cobert per l’Assegurança.
Si per raons tècniques o de tipus legal, una fonamentació assegurada no fos utilitzada per a la
reconstrucció de l’edifici, s’indemnitzarà pel seu valor depreciat.
5.8. Maquinària i primeres matèries de procedència estrangera
Si la maquinària i les primeres matèries de procedència estrangera són reposades a l’exterior, el preu
de reposició als efectes del que disposin les Condicions Generals Específiques per a l’Assegurança
d’incendis i de l’Assegurança de valor a nou, es determinarà d’acord al preu del mercat de l’exterior,
tenint en compte els costos que sorgeixin amb motiu de la importació, així com eventuals bonificacions.
5.9. Despeses de localització i reparació de fuites d’aigua
Per aquesta cobertura, la Companyia ha de garantir, fins al límit de 60.000 €, les despeses que provoqui
la localització i reparació de fuites d’aigua en el continent assegurat.
5.10. Garanties complementàries a la principal
Els riscos coberts per les garanties complementàries es troben detallats a l’enllaç següent:

https://www.consorseguros.es/web/inicio
5.11. Riscos coberts pel Consorci de Compensació d’Assegurances
Es donaran cobertura als riscos consorciables d’acord al reglament del mateix Consorci de
Compensació d’Assegurances, la clàusula del qual quedarà recollida en emetre la pòlissa de danys
materials.
6. RISCOS GARANTITS PER EQUIPS ELECTRÒNICS
6.1. Risc Bàsic
Danys i pèrdues materials patits pels equips electrònics, informàtics, ordinadors, equips electrònics
científics i equips audiovisuals a conseqüència d’una causa accidental, sobtada i imprevisible, no
classificada com a risc exclòs, ocasionat per:
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a) Imperícia, negligència i actes malintencionats del personal assegurat o d’estranys.
b) L’acció directa de l’energia elèctrica com a resultat de curtcircuits, arcs voltaics, sobretensions i altres
efectes similars, així com la causada per pertorbacions elèctriques a conseqüència de la caiguda
d’un llamp.
c) Errors de disseny, càlcul o muntatge, defectes de fundició, de material, de construcció, de mà d’obra
i d’ús de materials defectuosos.
d) Incendis, fum, sutge, socarrament, caiguda de llamps, explosió o implosió, així com les pèrdues dels
danys produïts per extincions d’incendis, enderrocaments, evacuacions o trasllats, inclosa la
desaparició dels objectes assegurats, com a conseqüència d’aquests fets.
e) Acció de l’aigua.
f)

Robatori i espoliació, inclosos els desperfectes causats per cometre’ls o a conseqüència d’aquests.

g) Caiguda, impacte, col·lisió, així com obstrucció o entrada d’objectes estranys.
h) Defectes de greixat, afluixament de peces, esforços anormals i autoescalfament.
i)

Fallida en els dispositius de regulació.

j)

Furts.

k) Qualsevol altra causa accidental no exclosa expressament.
6.2. Portadors Externs de dades
Danys i pèrdues materials que puguin patir els portadors externs de dades, incloses les informacions en
ells acumulades que puguin ser directament processades.
La Companyia no cobreix:
a) Qualsevol despesa resultat d’una falsa programació, perforació, classificació, inserció, anul·lació
accidental d’informacions, desgast normal dels portadors externs de dades, pèrdua d’informació
causada per camps magnètics i/o el fet d’esborrar o llençar els mateixos arbitràriament.
b) Pèrdues conseqüencials de qualsevol classe.
6.3. Despeses per danys als suports externs de dades
a) Danys materials.
Expedient 2021/09

8

b) Despeses ocasionades per la recuperació i/o la reimpressió de dades perdudes com a conseqüència
d’un sinistre en qualsevol suport.
6.4. Despeses addicionals per reparacions urgents
Les despeses addicionals que per a la reparació dels danys haguts com a conseqüència d’un sinistre
indemnitzable per aquest contracte, s’originin en concepte d’hores extraordinàries o de treballs nocturns
o en dies de festa o de transports urgents, amb excepció dels efectuats per via aèria.
Suma assegurada a Primer Risc de 90.000 €, amb una indemnització màxima diària de 300 €.
Període d’indemnització: 12 mesos.
Franquícia: 150 €.
6.5. Despeses addicionals per increment de cost
Les despeses addicionals que, com a conseqüència d’un sinistre indemnitzable que donés lloc a la
interrupció total o parcial de la instal·lació de processament electrònic de dades, i que sobrevinguin amb
motiu d’haver d’utilitzar una instal·lació aliena, que no estigui emparada per la pòlissa. Tot això fins a un
import que no excedeixi de la indemnització mensual convinguda ni, en total, de la suma assegurada
per a cada anualitat d’Assegurança.
La Companyia no cobreix cap despesa addicional desemborsada a conseqüència de:
a) Restriccions imposades per les autoritats públiques en relació amb la reparació o funcionament de
la instal·lació de processament electrònic de dades de l’Assegurat.
b) Que l’Assegurat no disposi de fons necessaris per a reparar o reemplaçar els equips danyats o
destruïts.
c) Ampliacions de la instal·lació o innovacions en la mateixa arrel d’un sinistre.
La suma assegurada per aquest concepte es basarà en les quantitats convingudes a les condicions
particulars de la pòlissa.
6.6. Danys a la instal·lació de climatització
Danys i pèrdues materials que puguin patir la instal·lació de climatització, així com els que puguin patir
els equips electrònics assegurats com a conseqüència d’un dany o avaria indemnitzable de l’esmentada
instal·lació.
La present cobertura tan sols serà aplicable quan la instal·lació de climatització:
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a) Disposi de senyals òptiques i acústiques automàtiques detectores de qualsevol canvi brusc o
elevació de la temperatura i formació de fums.
b) Disposi del personal preparat per a que, en cas d’alarma, pugui prendre d’immediat les mesures que
calguin per impedir o limitar els danys.
Sigui revisada un cop cada sis mesos, com a mínim, per personal especialitzat de la casa
subministradora o de manteniment.
6.7. Furt
Danys materials (desaparició, destrucció o deteriorament) dels equips assegurats com a conseqüència
directa de l’apoderament realitzat per terceres persones, sense utilitzar violència o intimidació en les
persones ni força en les coses, sempre que es trobin dins dels edificis de la Universitat de Barcelona i/o
del Grup UB, o en possessió de personal de la UB o del Grup UB fora de les instal·lacions.
La Companyia no cobreix:
a) Les simples pèrdues o extraviaments.
b) Els furts en què intervinguin, en qualitat d’autors, còmplices o encobridors, familiars o socis de
l’Assegurat.
6.8. Equips Mòbils d’Informàtica
Els danys i pèrdues materials que puguin patir els equips mòbils o portàtils mentre es trobin a fora del
seu emplaçament habitual o siguin transportats d’un lloc a un altre, dintre de l’espai territorial de la UE.
Inclosos els equips propietat de la UB que es troben en els habitatges particulars del treballadors i
persones dependents per teletreballar.
No estan coberts els danys i pèrdues soferts per aquests béns:
a) Quan es trobin descuidats, a no ser que estiguin tancats sota clau a dins d’un edifici o vehicle a
motor.
b) Mentre es trobin instal·lats o transportats en aeronaus o embarcacions.
7. BÉNS EXCLOSOS
Llevat pacte exprés, es troben exclosos de l’Assegurança els següents béns:
1. Pedres, metalls preciosos, joies, joiells, col·leccions filatèliques, numismàtiques i similars.
2. Objectes artístics o històrics, que el seu valor unitari sigui superior a 100.000 € sempre que no
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estiguin detallats.
3. Aeronaus, embarcacions, vies fèrries i material ferroviari, vehicles automòbils (i els seus remolcs)
autoritzats a circular per la via pública, així com el contingut de qualsevol dels elements abans
esmentats, llevat quan aquests elements i el seu contingut formin part de l’activitat assegurada i es
trobin ubicats dins del recinte assegurat.
4. La informació emmagatzemada en els plànols, dissenys, fitxers i/o arxius en qualsevol suport físic
(paper, magnètic, òptic), microfilms, manuscrits, registres sobre pel·lícules, fotografies i cintes
gravades magnèticament (so i imatge). Si no es detalla en els béns coberts.
5. Els programes informàtics “clau en mà”.
6. Els patrons, models i matrius. Si no es detalla la seva cobertura.
7. Terrenys, costos de condicionament o modificació de terrenys, jardins, gespa, plantes, arbustos,
arbres, boscos o collites a peu, excepte els jardins, arbres, plantes i gespa que formin part integrant
del recinte assegurat.
8. Animals vius, sempre i quan no siguin objecte d’experimentació i/o investigació.
9. Recobriments refractaris o catalitzadors excepte quan estiguin emmagatzemats.
10. Minerals i combustibles fòssils, sòlids, líquids o gasosos abans de la seva extracció, cavernes,
estrats subterranis i el seu contingut.
11. Plataformes i equips de perforació o extracció, excepte els desmuntats i dipositats en magatzems o
zones de magatzem.
12. Béns situats sobre o a sota de l’aigua, ja sigui en el mar, llacs, rius o lleres similars, o que es trobin
a fora de la costa, excepte les construccions terrestres (dics, molls, pantalans, espigons i similars)
que per la seva finalitat s’expandeixin a dins de l’aigua des de la costa o marges.
13. Béns durant la seva construcció, instal·lació o muntatge, excepte quant s’esmenta a la Garantia
Bàsica: Tot Risc Danys Materials.
14. Béns mobles dipositats a la intempèrie o continguts en construccions obertes, encara que es trobin
protegits per materials flexibles: lones, plàstics, construccions inflables o similars, o quan estiguessin
les portes, finestres i d’altres obertures sense tancar o amb tanca defectuosa, respecte als danys
causats als mateixos per fenòmens meteorològics, a excepció feta d’aquells béns que per la seva
naturalesa i/o ús han de romandre en aquestes condicions a l’exterior de les edificacions.
15. Murs de contenció de terres independents que no formin part dels recintes assegurats, carreteres,
túnels, ponts, canals, dics, preses, pous, oleoductes i gasoductes, torres de suport de línies
elèctriques, excepte interiors del recinte assegurat.
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16. Els objectes durant la seva cocció o vulcanització, a dins de motlles i forns, encara que en els
esmentats objectes es produeixi incendi o explosió durant aquestes operacions.
8. RISCOS I DANYS EXCLOSOS
Queden exclosos de la cobertura els danys i riscos següents:
1. Els danys produïts quan el sinistre s’origini per frau o culpa greu del Prenedor de l’Assegurança o
l’Assegurat.
2. La pèrdua o desaparició inexplicable dels béns que no sigui a conseqüència d’un sinistre emparat
per la pòlissa, les faltes descobertes al fer inventari.
3. Les modificacions quantitatives o qualitatives dels objectes assegurats esdevingudes per minves de
pes, vaporització, defectes estètics, esgarrapades, erosions, raspadures, incrustacions, podriment,
florit, humitat o sequedat de l’atmosfera i temperatures extremes, demèrit de les existències
originades per l’exposició a la llum, canvis de color, textura, olor, sabor i acabats.
4. Els danys causats per rosegadors, arnes, cucs, termites o qualsevol altre insecte.
5. Fermentació, corrosió, oxidació i cavitació.
6. Els defectes als objectes assegurats per vici propi o defecte latent, errada de disseny, fabricació
defectuosa o ús de materials defectuosos o inapropiats, així com el desgast o deteriorament gradual
a conseqüència de l’ús dels esmentats objectes.
7. Pol·lució i/o contaminació, excepte la que sigui resultat del fum originat per un incendi, interior o
exterior al recinte assegurat.
8. Alteració o esborrat dels programes informàtics o informació continguda en arxius o suports
magnètics, òptics i electrònics de processament de dades.
9. Retards, prejudicis o pèrdues indirectes de qualsevol classe que es produeixin amb ocasió del
sinistre, com són pèrdues de quota de mercat, imatge comercial, penalitzacions administratives,
concessions empresarials o administratives.
10. Els danys ocasionats directament pels efectes mecànics, tèrmics i radioactius originats per
reaccions o transmutacions nuclears, qualsevol que sigui la causa que les produeixi. Les pèrdues
de valor o d’aprofitament de les existències a conseqüència dels fets esmentats. Les despeses de
descontaminació, recerca i recuperació d’isòtops radioactius de qualsevol naturalesa i aplicació, a
conseqüència d’un sinistre emparat per la pòlissa.
11. Les pèrdues o danys deguts a la confiscació, expropiació, requisa o destrucció dels béns assegurats
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per ordre de qualsevol govern de fet o de dret o de qualsevol autoritat pública de la zona a on es
troben els béns assegurats.
12. Els sinistres produïts amb motiu o a conseqüència de guerra civil o internacional (hagi o no
declaració oficial), aixecaments populars o militars, insurrecció, rebel·lió, revolució, usurpació de
poder o operacions bèl·liques de qualsevol classe, tant en temps de pau com de guerra, incloent-hi
els actes per a impedir, combatre o defendre contra un atac real o probable realitzat per:
•

Un govern o poder sobirà (de fet o de dret) o per qualsevol autoritat que mantingui o utilitzi
forces armades de qualsevol índole.

•

Forces armades de qualsevol índole.

•

Un agent de tal govern, poder, autoritat o forces armades.

13. Els sinistres qualificats pel Poder Públic de catàstrofe o calamitat nacional.
14. Retirada dels empleats, vaga de cel laboral i/o cessació del treball.
15. Els sinistres produïts per causes de naturalesa extraordinària, la cobertura de la qual correspon
exclusivament al Consorci de Compensació d’Assegurances en virtut de la legislació vigent.
16. Les diferències que existeixin entre els danys produïts i les quantitats indemnitzades pel Consorci
de Compensació d’Assegurances a raó de l’aplicació de franquícies, detraccions o aplicació de les
regles proporcionals o altres limitacions.
17. Qualsevol dany ocorregut a béns que en el moment del sinistre hagin de ser objecte d’una
Assegurança obligatòria, d’acord amb qualsevol Llei o Regulació.
18. Les escletxes, dilatacions, goteres, contraccions, assentaments normals i/o enfonsament del
terreny.
19. Els danys que es produeixin per manca de subministrament d’aigua, gas, electricitat, combustibles
o matèria prima, a càrrec dels proveïdors externs.
20. Garanties opcionals la inclusió de les quals no s’hagués pactat expressament en les Condicions
Particulars de la Pòlissa.
21. No obstant, si els danys materials produïts pels riscos exclosos dels apartats 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15,
17, 18, 19 i 20 del present article originessin un sinistre la causa del qual no estigués exclosa,
s’indemnitzarà exclusivament els danys produïts per l’esmentat sinistre, trobant-se exclòs el dany o
pèrdua del bé origen del sinistre.
22. La reclamació, pèrdua, cost o despesa de qualsevol naturalesa que sorgeixi directa o indirectament
de la malaltia coronavirus (COVID-19), el síndrome respiratori agut sever coronavirus 2 (SARS-CoVExpedient 2021/09
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2), o qualsevol mutació o variació dels mateixos, o que contribueixi a ells.
Aquesta exclusió s’aplica també a qualsevol reclamació, pèrdua, cost o despesa de qualsevol tipus
que vingui derivada directa o indirectament, a la qual s’hagi contribuït o que sigui resultant d’aquesta:
i) Qualsevol temor o amenaça (ja sigui real o percebuda) de; o
ii) Tota mesura adoptada per a controlar, prevenir, suprimir o relacionar-se d’alguna manera amb
qualsevol brot de;
malaltia coronavirus (COVID-19), el síndrome respiratori agut sever coronavirus 2 (SARS-CoV-2),
o qualsevol mutació o variació dels mateixos.
9. RISCOS EXCLOSOS PEL CONSORCI
Quedaran exclosos els riscos de conformitat al reglament del mateix Consorci de Compensació
d’Assegurances, la clàusula d’exclusions del qual quedarà recollida en emetre la pòlissa de danys
materials.
10. FORMES D’ASSEGURAMENT
10.1. Assegurança a Primer Risc
Es convé que el capital assegurat en els articles o partides de la pòlissa es garantirà a Primer Risc amb
independència del valor real dels mateixos, sense que s’hagi d’aplicar la regla proporcional en cas de
sinistre, essent aquest capital el límit màxim de cobertura per a tota l’anualitat de l’Assegurança per un
o més sinistres.
Com a conseqüència el capital assegurat serà reduït en el seu import de cada sinistre que s‘indemnitzi,
si bé a petició del Assegurat es podrà reposar el capital deduït mitjançant el pagament de la corresponent
prima prorratejada des del dia d’ocurrència del sinistre fins el termini de l’anualitat en curs.
10.2. Assegurança a valor de reposició a nou
Es convé l’ampliació de la garantia de la pòlissa a la diferència existent entre el valor real dels béns
assegurats en el moment del sinistre i el seu valor sent nou, sense que sigui d’aplicació cap depreciació
per ús, antiguitat o obsolet.
Els edificis històrics artístics s’indemnitzaran d’acord amb el seu “valor de reposició a nou” si s’entén
com a tal el cost de reparar o substituir el bé afectat amb iguals materials, característiques i disseny que
el sinistrat.
En cas d’obres d’art o objectes d’art, es cobrirà la possible minoració d’aquestes obres o objectes a
causa de les reparacions o la restauració a què hagin de ser sotmeses en cada cas de dany.
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11. DESCRIPCIÓ DELS BÉNS ASSEGURATS
S’asseguren els béns immobles amb les seves instal·lacions, propietat de la Universitat o del Grup UB
així com les parts comuns corresponents, en el cas de propietat horitzontal.
A títol enunciatiu i no limitatiu es poden destacar el béns següents:
Béns immobles de representació i administratius.
De docència i investigació.
Centres i instal·lacions esportives.
Biblioteques i arxius.
Col·legis Majors amb instal·lacions esportives.
Béns immobles destinats al lloguer d’espais de laboratori i oficines i la prestació de serveis científics
en l’àmbit de ciències de la vida i els serveis derivats d'aquests.
 Altres béns immobles.







S’assegura el mobiliari i equipament de totes classes utilitzats per l’Assegurat, a fi de desenvolupar les
funcions que li corresponen, ja siguin de la seva propietat o cedits per tercers. S’inclouen existències o
mercaderies.
Queden també inclosos els béns de l’Assegurat temporalment desplaçats en altres ubicacions de les
habituals per a la seva reparació, manteniment o exposició.
Equipaments continguts o instal·lacions en els vehicles, sempre que no siguin accessoris d’aquests
(ràdio, aire condicionat, etc.).
Instruments i aparells de valor especial. Obres d’art, ja siguin pròpies o de tercers. Equipaments en
període de muntatge.
Vehicles automòbils en situació de repòs dins de les instal·lacions de la Universitat o del Grup UB.
Animals vius objecte d´investigació o experiments.
Plantes i arbres d’ornamentació i hivernacles.
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12. RELACIÓ DE SITUACIONS DE RISC

Risc

Nom

m2

Continent

Contingut

1

EDIFICI CAMPUS HISTÒRIC

51.363

61.635.600 €

20.161.930 €

2

CAMPUS RAVAL

28.397

34.076.400 €

11.146.902 €

3

CAMPUS MEDICINA-CLÍNIC

42.408

50.889.600 €

16.646.752 €

4

CAMPUS NORD

83.630

100.356.000 €

32.827.954 €

5

SANT JOAN DE DÉU

350

420.000 €

137.388 €

6

CAMPUS SUD

261.980

314.376.000 €

102.837.108 €

7

RECINTE MATERNITAT

4.301

5.161.200 €

1.688.306 €

8

RECINTE D'ESPORTS

6.439

7.726.800 €

2.527.552 €

9

RECINTE MUNDET

69.469

83.362.800 €

27.269.223 €

10

PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA

1.430

1.716.000 €

561.329 €

11

CAMPUS CIEN. SALUT-BELLVITGE

38.644

46.372.800 €

15.169.239 €

12

CAMPUS ALIMENTACIÓ TORRIBERA

12.338

14.805.600 €

4.843.134 €

13

CAMPUS 22@

5.197

6.236.400 €

2.040.020 €

14

EDIFICI SANTS

8.291

9.949.200 €

3.254.533 €

15

COL·LEGI MAJOR SANT JORDI

8.110

9.732.000 €

3.183.483 €

16

COL·LEGI MAJOR RAMON LLULL

7.470

8.964.000 €

2.932.259 €

17

FINCA PEDRO PONS

840

1.008.000 €

329.732 €

18

HABITATGES TORRE BARÓ

1.700

2.040.000 €

667.315 €

19

BADALONA - EDIFICI EL CARME

2.820

3.384.000 €

1.106.957 €

20

FUNDACIÓ MONTCELIMAR

300

360.000 €

117.761 €

21

VIELHA - CRAM

604

724.800 €

237.093 €

22

SANT JOAN DESPÍ - EDIFICI JULIOL

800

960.000 €

314.030 €

636.881

764.257.200 €

250.000.000 €

Total:
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13. SUMES ASSEGURADES
Continent

764.257.200 €

Contingut

250.000.000 €

Equips electrònics, informàtics,
científics i audiovisuals **

Cobertura 6.000.000 € a Primer Risc
(ja inclòs al capital de contingut)

** S’inclouen equips portàtils – càmeres de vídeo, material fotogràfic, PC’s portàtils, software, tàblets,
telèfons mòbils, tant a les instal·lacions pròpies com de tercers.

14. LÍMITS D’INDEMNITZACIÓ A “PRIMER RISC”


Continent i Contingut:

60.000.000 €

15. GARANTIES ADDICIONALS COBERTES
RESUM DE GARANTIES I SUMES ASSEGURADES A 1ER RISC


Tot risc danys materials













Despeses d’extinció i mitjans de l’autoritat
Despeses de salvament
Despeses de disminució de danys
Despeses de desenrunament
Despeses de extracció de llots
Despeses hores extraordinàries
Despeses transports urgents
Permisos i llicencies
Emplenat d’equips d’extinció
Reposició d’arxius en qualsevol suport
Despeses per la utilització d’un altre instal·lació
processament de dades
Reposició de matrius, molls, planós i models
Maquinaria i matèries primeres de procedència estrangera
Desallotjament forçós
Fonaments
Gelades
Béns desapareguts
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LÍMIT GARANTIA
60.000.000 €

10% S.A. min.
1.500.000 €

100.000 €
de

Inclòs
Inclòs
Inclòs
Inclòs
Inclòs
Inclòs
Inclòs
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Honoraris professionals externs
Honoraris perit de l’Assegurat
Despeses de vigilància
Danys per aigua
Despeses de localització i reparació
Béns de tercers en poder de l’Assegurat
Béns temporalment desplaçats o dipositats
Béns en situacions de tercers
Béns d’empleats



Vehicles en repòs, empleats i tercers en el recinte assegurat o
desplaçats



Danys elèctrics a maquinaria elèctrica de producció, distribució
i transformació i qualsevol altre aparell elèctric.
Trencadisses de llunes, cristall i rètols
Danys a jardins, arbres, etcètera
Béns situats al exterior
Objectes de valor especial i d’ art e històrics
Restitució estètica
Caiguda de líquids i neteja
Trencadissa de dipòsits
Equips electrònics segons punt 8 d’aquest plec
Avaria de Maquinaria
Béns refrigerats
Obres menors
Noves adquisicions a regularitzar al venciment
Robatori i espoliació
o Contingut
o Desperfectes i robatori de continent
o Efectiu en caixa forta
o Efectiu fora de caixa forta
o Transport de fons















o



Furt

o Reposició de panys
Pèrdua de lloguers per un sinistre cobert per la pòlissa
o Període d’indemnització
Danys accidentals per mala estiba i moviment de béns
assegurats
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Inclòs
90.000 €
30.000 €
100%
60.000 €
100 %
300.000 €
300.000 €
300.000 €
30.000 € per vehicle
150.000 € per
sinistre
600.000 €
18.000 €
Inclòs
Inclòs
Inclòs
30.000 €
100.000 €
100.000 €
Inclòs
30.000 €
60.000 €
Inclòs
601.000 €
200.000 €
100%
200.000 €
30.000 €
1.500 €
30.000 €
1.500 € per objecte
6.000 € per sinistre
Inclòs
3.000.000 €
12 mesos
60.000 €
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FRANQUICIES








General
General equips electrònics, informàtics, científics i audio-visuals
Robatori de béns de tercers
Trencadisses de llunes, cristall i rètols
Danys a vehicles
Béns refrigerats
General para Pèrdua de lloguers

2.500 €
150 €
300 €
75 €
60 €
500 €
48h

CLÀUSULES



Valor de reposició a nou
Clàusula de compensació de capitals en la mateixa situació i
entre diferents situacions de risc

100%
Inclòs

Franquícia per a la cobertura del Consorci de Compensació d’Assegurances (Riscos
Catastròfics)
Als riscos consorciables s’aplicaran les franquícies de conformitat al reglament del mateix Consorci de
Compensació d’Assegurances, la clàusula del qual quedarà recollida en emetre la pòlissa de danys
materials.
Aclariments
Com a inclusió addicional, s’inclouen les despeses per honoraris de perits per als sinistres que tinguin
cobertura per el Consorci de Compensació d’Assegurances.
Es fa constar expressament que el límit assegurat per extensió de garanties correspon al capital
assegurat a Primer Risc.
En derogació parcial, queda anul·lat el període de carència establert pel Consorci, respecte als sinistres
que garanteixi la Companyia.
Es fa constar expressament que es troben coberts els danys produïts a les mercaderies i productes que
ocasionalment, per motius de trasllat o d’altre, hauran de romandre dipositats a l’aire lliure un període
de temps raonable.
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16. PRIORITAT D´APLICACIÓ
En cas de contradicció o divergència entre les Condicions Generals, Particulars i Especials de la pòlissa
i el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen la contractació
de les assegurances de la Universitat i del Grup UB, aquestes darreres prevaldran sobre les condicions
de la pòlissa.
17. GARANTIES OPCIONALS I PROPOSTES DE MILLORA
Les següents garanties són de licitació opcional, i atorgaran una puntuació addicional a l’Asseguradora
licitadora que es presenti a aquest LOT 1.
17.1. Transports
Queden coberts els béns de la Universitat o cedits a la Universitat i/o del Grup UB durant el transport
per qualsevol mitjà, amb límit de 500.000 € i amb àmbit mundial. Excloses les obres d'art que és cobriran
en un altra clàusula. La cobertura de transport serà: ICCA (Institute Cargo Clauses), Guerra i Vagues
d'acord amb l'institut d'Asseguradors de Londres. L’àmbit de cobertura d’aquesta garantia és tot el món.
17.2. Obres d’art i històriques
Són coberts per les garanties de les pòlisses els objectes artístics, històrics o altres béns propietat de
l’Assegurat o de tercers durant el seu transport i estada a situacions de tercers per a la seva reparació,
exposició o per evitar la seva destrucció o deteriorament, fins al límit per sinistre de 300.000 € a Primer
Risc. Cobertura “clau a clau”.
17.3. Col·lapse
Queden garantits els danys materials produïts en l'edificació a causa de el col·lapse de les instal·lacions,
tot i que no es produeixi incendi.
17.4. Autocombustió
L'Assegurador garanteix a l'Assegurat, els danys materials produïts en les existències de matèries
primeres i béns assegurats a causa de la seva autocombustió, motivat per factors d'origen intern, tot i
que no es produeixi incendi, i sempre que la causa generadora de la autocombustió resultés
indemnitzable per aquesta pòlissa. Sublímit de 600.000 € a Primer Risc.
17.5. Animals Vius
Ampliació del límit d’animals vius assegurats a:
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a) 300.000 €
b) 600.000 €
c) 1.200.000 €
17.6. Reclamació de franquícies
L’Assegurador durà a terme la reclamació de l’import de les franquícies a compte de la Universitat de
Barcelona i entitats dependents quan les mateixes puguis ser recobrables dels tercers causants del
dany.
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LOT: 2 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
1. CONTRACTANT
Universitat de Barcelona
2. ASSEGURATS
Universitat de Barcelona
Fundació Institut de Formació Contínua (IL3)
Fundació Parc Científic de Barcelona
Fundació Bosch i Gimpera
Fundació Josep Finestres
Fundació Solidaritat
Fundació Montcelimar
Fundació Guasch Coranty
Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons
Cultura Innovadora i científica UB
Fundació Privada R. Amigó Cuyàs
A més tindran la consideració d’Assegurats a tots els efectes:
a) Els alumnes.
b) Les persones físiques o jurídiques que realitzin treballs a títol honorífic en la Universitat i/o el Grup
UB, sempre que tinguin una funció docent o de recerca.
c) Els professors i qualsevol personal docent i no docent, titulat o no, i contractat per la Universitat o
pel Grup UB per accions o omissions en l’exercici de la seva tasca professional.
d) Els tècnics de prevenció, metges del treball, infermers d’empresa, tècnics que elaboren plans de
protecció (excloent-hi la responsabilitat civil sanitària dels metges) i els tècnics de medi ambient
(incloent-hi els de gestió de residus especials) de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient
(OSSMA).
e) Qualsevol altra persona física o jurídica que mitjançant contracte, o no, realitzi algun tipus de funció
o feina per compte de la Universitat o el Grup UB, les escoles i centres adscrits, incloent els
professors convidats, formalment o no, per la pròpia Universitat o professors de la mateixa.
3. ACTIVITAT
Centres d’ensenyament superior i altres entitats amb realització de treballs d’investigació, docència,
desenvolupament, formació continuada, transferència del coneixement, tecnologia i innovació, prestació
de treballs i serveis a tercers, cooperació internacional, així com activitats residencials i esportives a
través dels Col·legis Majors i Servei d’Esports, el qual té socis que no han de ser necessàriament
alumnes de la pròpia Universitat. Servei de lloguer d'espais de laboratoris i oficines i la prestació de
serveis científics en l’àmbit de ciències de la vida i activitats de difusió de la ciència en el jovent i els
infants, i els serveis derivats d'aquests. Projectes i programes de solidaritat i relació humana.
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També es troben incloses totes les situacions en les quals l’Assegurat desenvolupi la seva activitat i per
tant formin part de l’activitat assegurada, i els que es trobin pendents de la seva declaració.
4. OBJECTE DE L´ASSEGURANÇA
En els termes i condicions consignats a la pòlissa, la Companyia pren al seu càrrec la responsabilitat
civil extracontractual, segons es regula als articles 1902 i següents del Codi Civil, que es pugui derivar
per a l’Assegurat, d’acord amb les lleis vigents, com a conseqüència dels danys, personals o materials,
i prejudicis conseqüencials causats involuntàriament a tercers per fets que es derivin del risc especificat
a la present pòlissa.
5. ÀMBIT GEOGRÀFIC
Les garanties de la pòlissa s’estendran a les responsabilitats derivades dels danys sobrevinguts en
àmbit mundial excepte USA i Canadà.
Per la cobertura de Responsabilitat Civil en Pràctiques, durant l´estada de professorat en desplaçaments
dependents de la Universitat i/o el Grup UB o durant l´ampliació d´estudis per part dels alumnes dins
dels programes oferts per la Universitat, l´àmbit serà Mundial excepte USA i Canadà.
La jurisdicció serà mundial excepte USA i Canadà. En tot cas, les reclamacions i els costos es pagaran
en euros i a Espanya.
6. ÀMBIT TEMPORAL
Queden coberts per l’Assegurança els sinistres que es produeixin durant la vigència de la pòlissa.
Respecte als danys esdevinguts durant el període de vigència de l’Assegurança, i no coneguts per
l’Assegurat al final d’aquesta, es dona cobertura fins a vint-i-quatre mesos després de la conclusió de
l’Assegurança.
No obstant, per a cada un dels riscos optatius contractats, s’estarà a la regulació continguda a la clàusula
corresponent.
7. TRAMITACIÓ DEL SINISTRE
La Companyia durà a terme la direcció de totes les gestions relacionades amb el sinistre, actuant-hi en
nom de l’Assegurat per a tractar amb els perjudicats, els seus drethavents o reclamant, comprometentse l’Assegurat a prestar la seva col·laboració.
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8. DEFINICIONS
En aquest contracte s’entén per:
Tercers: Qualsevol persona física o jurídica diferent de:
a) El Prenedor de l’Assegurança i l’Assegurat.
b) Els familiars del Prenedor de l’Assegurança i de l’Assegurat que convisquin amb ells.
c) Els socis, directius, assalariats i persones que, de fet o de dret, depenguin del Prenedor de
l’Assegurança o de l’Assegurat, excepte en els casos establerts al present Plec.
Unitat de Sinistre: Es considerarà que constitueix un sol i únic sinistre l’esdeveniment o sèrie
d’esdeveniments perjudicials ocasionats per una mateixa causa original, amb independència del nombre
de reclamants o reclamacions formulades.
Dany personal: Lesió corporal o mort, causats a persones físiques.
Dany material: El deteriorament o destrucció d’una cosa, així com el dany ocasionat als animals.
Perjudici conseqüencial: La pèrdua econòmica conseqüència directa dels danys personals o materials
soferts pel reclamant de l’esmentada pèrdua.
Perjudici patrimonial pur: Aquells derivats de l´error o falta professional i que no són conseqüència
d´un dany personal o material previ.
9. COBERTURES
9.1. Cobertures bàsiques
En addició a la cobertura principal descrita a l’Objecte de l’Assegurança, a títol merament enunciatiu i
no limitatiu, a continuació es reflecteixen algunes de les particularitats en les que concorren el Prenedor
de l’Assegurança i els Assegurats i que, per tant, queden incloses dins la cobertura del contracte
d’assegurances.
1.

Tindran la consideració de tercers a tots els efectes els propis alumnes, entenent-se, no obstant,
exclosa qualsevol responsabilitat que es pugui derivar dels danys corporals o materials que
sofreixin els alumnes com a conseqüència dels seus propis actes o omissions, així com la derivada
del robatori, furt, deteriorament o pèrdua d’objectes i peces de vestir.

2.

Igualment i modificant el que calgui en les Condicions Especifiques de l’Assegurança de
responsabilitat civil, es fa constar expressament que els concessionaris que prestin qualsevol tipus
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de servei o treball a la Universitat o el Grup UB tindran la consideració de tercers a tots els efectes
davant d’aquesta, pels danys personals o materials i perjudicis que puguin patir i que la
responsabilitat recaigui sobre la Universitat, el Grup UB o personal depenent d’aquesta.
3.

Modificant el que correspongui les condicions generals o particulars de la pòlissa, tindran la
consideració de tercers, a tots els efectes, el personal depenent de l’Assegurat, sempre i quan es
trobi fora de la seva jornada laboral, tasca habitual, o temps de descans.

4.

S’assegura la responsabilitat civil en la seva qualitat de propietari, arrendatari, llogater i/o usuari
dels immobles, instal·lacions publicitàries, oficines, aules, laboratoris, camps d’esports menjadors,
cantines així com qualsevol altre local i/o instal·lació no descrita i destinada a l’activitat objecte
d’aquesta Assegurança.

5.

Queda coberta la Responsabilitat Civil dels Assegurats per accidents i pels perjudicis
conseqüencials que poguessin patir els usuaris de les instal·lacions esportives dels Serveis
d’Esports i/o Col·legis Majors siguin o no estudiants de la Universitat.

6.

També s’assegura pel present contracte la responsabilitat civil directa, subsidiària i/o solidària en
què incorri l’Assegurat pels treballs encomanats a terceres persones, físiques o jurídiques.

7.

Es cobreixen les reclamacions per la responsabilitat de l’Assegurat per danys personals o materials
derivats de feines de reparació, conservació i manteniment dels edificis, locals o terrenys que
s’utilitzin per a la realització de les activitats descrites a les Condicions Particulars de la pòlissa,
incloent obres de reforma afectant a estructures i obra nova. El pressupost màxim anual per a
aquestes activitats no pot superar els 6.000.000 €.

8.

Queda garantida la responsabilitat civil derivada dels productes despatxats i/o subministrats en els
menjadors, cafeteries, bars o cantines pròpies o llogades per la seva explotació comercial.

9.

Queda inclosa a tots els efectes els danys i perjudicis conseqüencials causats a terceres persones
a causa de l’aigua per trencament, embús, o desbordament de les instal·lacions sanitàries i altres
equips, o omissió de tancament de claus de pas, efectuades amb caràcter involuntari.

10. Queda inclosa la responsabilitat civil subsidiària per l’ús de vehicles dels treballadors o llogats, quan
siguin utilitzats amb la finalitat d’efectuar gestions per compte de l’Assegurat. Aquesta cobertura
s’aplicarà en excés de qualsevol Assegurança contractada i, en tot cas, en excés de les garanties
establertes per Assegurança obligatòria de vehicles de motor, estiguin o no contractats.
11. Com aclariment a les condicions generals es fa constar que s’entén inclosa a tots els efectes, la
responsabilitat civil directa i/o subsidiària de l’Assegurat i el servei d’activitats socials, en la seva
condició d’organitzador, promotor o participant de tot tipus d’activitats i competicions esportives i
d’esbarjo tant a les instal·lacions pròpies o de tercers, públiques o privades i amb personal propi o
contractat.
12. Aquestes activitats, competicions esportives, es poden desenvolupar indistintament en
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instal·lacions convencionals, cobertes o a l’aire lliure o en espais naturals.
13. Així mateix, es considerarà inclosa la responsabilitat civil directa i/o subsidiària, derivada de la
promoció o organització dels desplaçaments en vehicles propis o contractats per a dur a terme les
activitats i competicions esportives, d’esbarjo i activitats culturals.
14. Es fa constar que s’entén inclosa a tots els efectes, la responsabilitat civil derivada de l’organització
d’activitats com colònies, excursions, competicions esportives, cursos d’orientació, col·lectes,
vendes, concerts, teatres escolars, visites culturals, la participació oficial en festeigs i cerimònies.
15. Així mateix, es considerarà inclosa la responsabilitat civil derivada d’obradors de bricolatge i d’oci,
així com l’activitat de grups escolars fora del programa escolar.
16. Queda inclosa la responsabilitat civil professional dels tècnics en plantilla dels Assegurats en excés
de les possibles assegurances que tinguin contractats els esmentats tècnics en els seus col·legis
professionals. Si no hagués cap Assegurança la cobertura actuaria en la seva totalitat.
17. Queda convingut que queda coberta la responsabilitat civil professional dels tècnics corresponents
de l’Àrea d’Infraestructures i Servei Generals de la Universitat i del Grup UB, pels danys materials,
corporals i perjudicis conseqüencials, causats involuntàriament a tercers per fets que es derivin
d’actes negligents, errors o omissions professionals durant el desenvolupament de treballs,
projectes, direcció d’obra, manteniment d’edificis i instal·lacions així com qualsevol altre treball
associat a l’activitat diària del servei d’obres i manteniment, sempre que s’efectuïn sota la
dependència laboral descrita anteriorment, quedant exclosos els danys a les obres i maquinària
pròpia o de tercers.
18. Així mateix quan aquests tècnics portin indistintament la redacció del projecte i/o la direcció d’obra,
quedarà coberta la seva responsabilitat com coordinadors de seguretat de l’obra o de la feina, tant
en fase de projecte com d’execució.
19. Queda emparada la responsabilitat civil que es pugui derivar per la propietat i l’ús dels equips
instal·lats i/o ubicats en altes centres universitaris adscrits.
20. Es convé que la pòlissa garantirà la responsabilitat civil que de forma directa o subsidiària puguin
incórrer els professors i els alumnes matriculats amb ocasió de la realització de pràctiques
acadèmiques externes en institucions i empreses externes o centres diferents als assegurats,
inclosos centres sanitaris, així com per ampliació dels seus estudis dins dels diferents programes
que ofereix la Universitat dins de l´estranger.
21. La pòlissa cobrirà també la responsabilitat pels danys corporals, materials i els seus perjudicis
conseqüencials, ocasionats pels professors universitaris, estudiants, personal depenent de
l’Assegurat o personal que la mateixa hagi contractat, en l’exercici de treballs d’execució de
projectes, feines de consultoria externa, activitats totes elles que s’hauran de realitzar dins de
l’àmbit de la Universitat i/o entitats vinculades o associades i, sempre que aquestes persones actuïn
per compte i ordre de l’Assegurat.
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22. Les pràctiques hauran de ser dutes a terme sota la guaita, tutela o supervisió de membres del
professorat i/o pels professionals de les institucions i empreses externes o centres a on es
desenvolupin. El límit de garantia per a la present cobertura queda establert en 3.000.000 € per
sinistre i any.
23. Queda garantida la responsabilitat civil de post-treballs i de producte, per obres finalitzades, treballs
realitzats, serveis prestats o productes subministres per la Universitat o del Grup UB, entenent-se
per tal l’obligació d’indemnitzar a terceres persones que hagin sofert danys i perjudicis
conseqüencials esdevinguts amb posterioritat al termini o lliurament de les obres, treballs,
prestacions de serveis o productes duts a terme durant la vigència de la pòlissa o amb anterioritat
a aquesta.
24. Queda coberta la responsabilitat civil que pogués correspondre al Prenedor de l’Assegurança i als
Assegurats com a propietari, pel lloguer a terceres persones dels auditoris, aularis o d’altres espais
de la Universitat o del rup UB en els seus diferents campus, inclòs o no l’equipament per a ús docent
i cultural.
25. Queda coberta la Responsabilitat Civil derivada de tenir gossos de vigilància a l’interior del recinte
de les diferents situacions de risc garantides.
26. Queden coberts els danys als locals arrendats per els Assegurats necessaris per la seva activitat.
27. Danys patrimonials primaris: menyscaptes i perjudicis patrimonials no derivats d'un dany material
ni personal o conseqüencial d'aquests, que dins dels límits i amb les delimitacions consignades a
la pòlissa pateixin tercers com a conseqüència de l'activitat dels Assegurats.
28. Queden coberts els danys a béns de tercers que es trobin sota la custodia dels Assegurats.
29. Queda coberta la responsabilitat civil del voluntariat per les activitats que es facin sota l’organització
dels Assegurats, tenint també la consideració de tercers front l’Assegurat.
9.2. Responsabilitat civil per contaminació accidental
Es cobreixen, mitjançant aquesta garantia, els danys i els perjudicis a conseqüència directa o indirecta
de:
• pol·lució o contaminació de l’atmosfera, del sòl, o de l’aigua.
• de la temperatura.
• dels raigs visibles o invisibles.
Sempre que aquestes accions nocives s’hagin produït a conseqüència d’un accident. S’entén com a
causa eventual, sobtada, imprevisible i no intencionats de l’Assegurat o de les seves dependències, i
sempre que s’hagi adoptat la normativa vigent per tal d’evitar aquests riscos.
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La cobertura assoleix dins de la suma assegurada de la pòlissa, el pagament de les indemnitzacions
per danys i costos accessoris, com ara costos de disminució del dany, informes de perits i defensa
judicial i extrajudicial, i queden excloses les despeses generals de personal i administratives de
l’Assegurat.
9.3. Responsabilitat civil patronal
Dins d’aquesta garantia es cobreix la responsabilitat civil que pugui correspondre a l’Assegurat, per
danys corporals que pugui patir el personal al servei de l’Assegurat i sota la seva dependència, a l’igual
que els empleats de contractistes i subcontratistes, independentment de les prestacions de
l’Assegurança obligatòria d’accident de treball i malalties professionals.
Queda exclosa qualsevol prestació que hagi de ser objecte de l’Assegurança obligatòria d’accident de
treball i malalties professionals o de la Seguretat Social a les quals, en cap cas, podrà substituir o
complementar aquesta pòlissa.
Igualment queden excloses les conseqüències derivades de l’absència o incorrecta afiliació a la
Seguretat Social dels treballadors, així com les sancions imposades per la magistratura de treball o
organismes competents.
9.4. Responsabilitat Civil per Assajos Clínics
Quedarà coberta la responsabilitat civil de la Universitat de Barcelona i las fundacions dependents per
els assajos clínics de baixa intervenció en els que participi amb un capital assegurat de 2.500.000 € i un
límit per víctima de 250.000 €.
A cada assaig participarà un màxim de 50 persones, que no podran ser ni menors d’edat ni dones
embarassades. L’àmbit territorial d’aquesta cobertura serà Espanya.
9.5. Defensa jurídica i fiances
Queden compreses en aquesta pòlissa les garanties següents:
Defensa de l’Assegurat i del personal dependent d’aquesta, en els procediments civils i penals que
tingui, inclòs si la reclamació manqués de base jurídica de fet o es pretengués involucrar als Assegurats
en fets que, afectant-la directament o indirectament, tinguin un origen exclusiu en un acte o una tercera
persona.
La imposició de les fiances que es fixin com a garantia de la responsabilitat civil o penal i si s’escau,
llibertat provisional de l’Assegurat.
Pagament dels honoraris dels advocats, procuradors i tècnics designats per la Companyia, així com les
despeses de les gestions fetes per a l’aclariment del sinistre i els costos judicials.
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L’Assegurat haurà de donar la col·laboració necessària a la seva defensa, i comprometre’s a atorgar
l’assistència personal i els poders que fossin precisos.
Si es produís algun conflicte entre l’Assegurat i la Companyia d’assegurances motivada per haver de
defensar aquesta en un sinistre els interessos contraris a la defensa de l’Assegurat, la Companyia ho
posarà en coneixement del mateix, sense perjudici de fer les diligències que, pel seu caràcter urgent,
esdevinguin necessàries per a la defensa. En aquest cas l’Assegurat podrà optar entre el manteniment
de la direcció jurídica de la Companyia o confiar la seva pròpia defensa a una altra persona.
En aquest darrer cas, la Companyia quedarà obligada a abonar les despeses de la direcció jurídica fins
a un límit màxim del 5% de la garantia del sinistre concertada a la pòlissa.
10. PRESTACIONS DE LA COMPANYIA
Dins dels límits fixats a les Condiciones Particulars, seran per compte de la Companyia:


L’abonament als perjudicats o als seus drethavents de les indemnitzacions a què donés lloc la
responsabilitat civil de l’Assegurat.



La constitució de les fiances judicials exigides a l’Assegurat per Jutges i Tribunals per a garantir la
seva responsabilitat civil o penal i, en el seu cas, la llibertat provisional de l’Assegurat i/o les
persones incloses en les cobertures de la pòlissa.



La prestació de fiances en causes criminals estarà subjecte al sublímit fixat a les Condicions
Particulars.



L’abonament dels honoraris dels Advocats, Procuradors i Tècnics designats per la Companyia, així
com de les despeses derivades de les gestions realitzades per a l’esclariment del sinistre i les
despeses judicials reportades.

Les prestacions de l’Assegurança conjuntament per indemnitzacions de danys i per costos accessoris
queden limitades a la suma assegurada a la pòlissa, hagin estat formulades les demandes
d’indemnització contra un o varis Assegurats. Sota el concepte de costos accessoris s’entenen els
derivats d’informes de perits, de la defensa judicial i de la constitució de fiances, restant excloses les
despeses generals de personal i administratius de la Companyia.
En cap cas i per cap circumstància la Companyia vindrà obligada a respondre per un sol sinistre d’una
quantitat superior al límit d’indemnització consignat a la pòlissa, tenint-hi la consideració de suma
màxima assegurada a tots els efectes, siguin les que siguin les garanties o cobertures afectades per
l’eventual sinistre.
Es considerarà com un sol sinistre i com ocorreguts en el moment en què el primer dels esdeveniments
danyosos hagin tingut lloc, amb independència del temps d’ocurrència real dels restants, els danys
ocorreguts durant la vigència de la pòlissa derivats de la mateixa causa, llevat que entre les diferents
causes iguals no hagi cap relació de dependència.
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No respondrà la Companyia del pagament de multes i sancions ni de les conseqüències del seu
impagament.
Seran per compte de l’Assegurat, en concepte de franquícies, les quantitats o els percentatge que hagin
estat pactats en les Condicions Particulars.
11. RISCOS EXCLOSOS
Queda exclosa de l’Assegurança la responsabilitat civil:
1.

Per danys causats als béns en els quals està treballant l’Assegurat o persones de qui aquest sigui
responsable.

2.

L’incompliment de contractes i de convenis de qualsevol tipus concertats entre l’Assegurat i un
tercer i, en tot cas, les responsabilitats contractuals que excedeixin de la responsabilitat civil legal.

3.

Per danys que tinguin el seu origen en la infracció o incompliment voluntari de les normes que
regeixen les activitats objecte de l’Assegurança, i, en general, qualsevol actuació fraudulenta per
part de l’Assegurat o de persones de qui aquest hagi de respondre.

4.

Derivada de danys per fets de guerra civil o internacional, motí o tumult popular, terrorisme,
terratrèmols i inundacions i altres fets extraordinaris.

5.

Incorreguda per danys i prejudicis de qualsevol índole que siguin resultat directe o indirecte de
pol·lució o contaminació de l’atmosfera, del sòl, les aigües o de la temperatura, i/o raigs visibles o
invisibles, excepció feta del previst a la garantia de la Contaminació Accidental.

6.

Pels danys derivats de fusió o fissió nuclear, radiació o contaminació radioactiva.

7.

Que hagi de ser objecte de cobertura per una Assegurança obligatòria.

8.

Derivada de l’ús i circulació de vehicles a motor i dels elements remolcats o incorporats als
mateixos.

9.

Derivada de danys causats per qualsevol artefacte, nau o aeronau destinats a la navegació o
sustentació aquàtica o aèria.

10. Derivada de qualsevol activitat que tingui relació directa o indirecta amb instal·lacions destinades o
utilitzades com aeroports, així com la que pogués incumbir per la fabricació, reparació o
subministrament d’aeronaus, parts i accessoris de les mateixes, així com de productes destinats al
control i regulació de la navegació aèria.
11. Derivada de la fabricació, emmagatzematge, transport i utilització d’explosius, així com per trets de
guerra.
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12. Per danys derivats de la utilització i ús d’instal·lacions, equips i material ferroviari.
13. Per danys causats por asbestosi en estat natural o els seus productes, així com per danys que
resultin relacionats amb operacions i activitats exposades a la pols que contingui fibres d’amiant.
14. Per danys derivats de l’aluminosi i, a més, qualsevol reclamació de Responsabilitat Civil Desenal
derivada de l’edificació.
A més, sempre que no hagin estat derogades expressament, estaran excloses:
15. Les obligacions de l’Assegurat derivades de vicis que pateixin o danys que sofreixin els propis
productes, despeses per esbrinar i reparar els esmentats danys o vicis i prejudicis derivats dels
esmentats danys o vicis. Les obligacions de l’Assegurat derivades de la inutilitat dels productes per
complir la funció a què es destinen. Les obligacions de l’Assegurat derivades de la retirada,
inspecció, reparació, substitució o pèrdua d’ús dels seus productes. Les obligacions de l’Assegurat
derivades d’efectes evidents dels seus productes i que, per tant, siguin fàcilment apreciables per
l’Assegurat o pels seus clients. Les obligacions de l’Assegurat derivades de danys soferts pels béns
que siguin fabricats fent servir els productes de l’Assegurat per a la seva elaboració, unió o
barreges.
16. Execució no conforme dels treballs, obres i serveis o mala qualitat dels mateixos. Errors en l’elecció
o lliurament dels materials. Funcionament defectuós de les obres o treballs. Retards en l’execució
dels treballs, obres o serveis.
17. Infraccions relatives a drets sobre marques i patents.
18. Responsabilitat civil d’alts càrrecs i autoritats per les seves actuacions o manca d’actuacions en la
seva qualitat d’alt càrrec o autoritat.
19. Quedarà exclosa qualsevol cobertura, pagament o prestació que pugui exposar a l’Assegurador a
qualsevol tipus de sanció, prohibició o restricció en virtut de qualssevol resolució o regulació de la
ONU, la UE (o qualsevol dels seus membres), Regne Unit o els Estat Units d’Amèrica.
20. Queda sempre exclosa de la garantia qualsevol reclamació per responsabilitat mediambiental
basada en la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, i normativa de
desenvolupament, que fos exigida o exigible per part de l'Administració Pública.
21. No estan cobertes sota cap garantia atorgada en el present contracte, les responsabilitats civils
derivades directament o indirectament de la malaltia coronavirus (COVID-19), el síndrome
respiratori agut sever coronavirus 2 (SARS-CoV-2), o qualsevol mutació o variació dels mateixos,
o que contribueixi a ells.
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12. DEFENSA DE L´ASSEGURAT
Correspon a la Companyia l’examen i qualificació tècnica-legal de les reclamacions formulades a
l’Assegurat i/o les persones que s’esmenten en les presents Condicions Generals Específiques.
En qualsevol procediment judicial que es derivi d’un sinistre emparat per la pòlissa, la Companyia
assumirà la direcció jurídica davant la reclamació del perjudicat, designant-hi els lletrats i procuradors
que defendran i representaran a l’Assegurat en les actuacions judicials civils i penals que li segueixin en
reclamació de responsabilitats civils cobertes per aquesta pòlissa i això encara que les esmentades
reclamacions foren sense fonament o es pretengués involucrar a l’Assegurat en fets que, afectant-li
directament o indirectament, tinguin l’origen exclusiu en un acte d’una tercera persona.
L’Assegurat haurà de col·laborar amb l’esmentada defensa, comprometent-se a atorgar els poders i
l’assistència personal que foren necessaris.
Sigui la que sigui la decisió o el resultat del procediment judicial, la Companyia es reserva la decisió
d’exercitar els recursos legals que procedeixin contra l’esmentada decisió o resultat, o el conformar-se
amb el mateix.
Quan es produeixi algun conflicte entre l’Assegurat i la Companyia motivat per haver de sustentar
aquesta en el sinistre interessos contraris a la defensa de l’Assegurat, la Companyia informarà a
l’Assegurat, sense prejudici de realitzar les diligències que, pel seu caràcter urgent, calguin per a la seva
defensa. En aquest cas l’Assegurat podrà optar entre el manteniment de la direcció jurídica per la
Companyia o confiar en la seva pròpia defensa a altra persona. En aquest últim cas, la Companyia
estarà obligada a abonar les despeses d’aquesta direcció jurídica fins a un límit del cinc per cent de la
garantia per sinistre concerta a la pòlissa.
13. LÍMIT GARANTIT PER SINISTRE I ANY
Indemnització per sinistre i any:

9.000.000 €

Resum de cobertures












Responsabilitat Civil per la seva Activitat
Responsabilitat Civil Patronal
Responsabilitat Civil per Incendi i Explosió
Defensa i Fiances Civils i Penals
Responsabilitat Civil Locativa
Responsabilitat Civil per Aigua
Responsabilitat Civil professional tècnics en plantilla
Responsabilitat Civil de Post-treballs / Producte
Responsabilitat Civil de Pràctiques en empreses
Responsabilitat Civil per contaminació accidental
Responsabilitat Civil per danys a béns confiats
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14. SUBLÍMITS
Resp. Patronal
Resp. Civil Locativa
Resp. Civil contaminació accidental
Resp. Civil pràctiques d’alumnes
Perjudicis Patrimonials Purs

600.000 € per víctima
1.500.000 € per sinistre
3.000.000 € per sinistre
3.000.000 € per sinistre
300.000 € per sinistre

15. FRANQUÍCIA
Per danys materials exclusivament
Per perjudicis patrimonials purs

150 €
3.000 €

16. PRIORITAT D´APLICACIÓ DELS PLECS
En cas de contradicció o divergència entre les Condicions Generals, Particulars i Especials de la pòlissa
i el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen la contractació
de les assegurances de la Universitat i del Grup UB, aquestes darreres prevaldran sobre les condicions
de la pòlissa.
17. GARANTIES OPCIONALS I PROPOSTES DE MILLORA
Les següents garanties son de licitació opcional, i atorgaran una puntuació addicional a l’Asseguradora
licitadora que es presenti a aquest LOT 2.
17.1. Millores del límit per víctima de Responsabilitat Civil Patronal
Millora del sublímit en víctima de la RC Patronal:
a) 750.000 €
b) 1.000.000 €
c) 1.200.000 €
17.2. Millora de límit de Responsabilitat Civil per Pràctiques d’Alumnes
Millora del sublímit de la cobertura de responsabilitat civil per pràctiques d’alumnes
a) 5.000.000 € per sinistre i any
b) 7.000.000 € per sinistre i any
c) 9.000.000 € per sinistre i any
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17.3. Millora dels límits de Responsabilitat Civil d’Assajos Clínics
Increment del límit assegurat al següent:
a) 5.000.000 € per sinistre i any, sublímit per víctima 500.000 €
b) 7.000.000 € per sinistre i any, sublímit per víctima 700.000 €
c) 9.000.000 € per sinistre i any, sublímit per víctima 900.000 €
17.4. Cobertura d’assajos clínics relacionats amb la Covid-19
Cobrir responsabilitats derivades d’assajos clínics relacionats amb el coronavirus i la Covid-19, el
síndrome respiratori agut sever coronavirus 2 (SARS-CoV-2), o qualsevol mutació o variació dels
mateixos, o que contribueixi a ells.
17.5. Incompliment involuntari d’obtenció del consentiment de pacients
Admetre l’incompliment per part dels Assegurats de la obligació d’obtenir el consentiment del pacient en
els termes establerts per la llei, sempre que es tracti d’un incompliment no intencionat i no reiterat.
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LOT 3: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ASSEGURANÇA CYBER: SEGURETAT A LES
XARXES I PRIVACITAT A LES DADES I RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DE LA PROTECCIÓ
DE DADES

1. CONTRACTANT
Universitat de Barcelona
2. ASSEGURATS
Universitat de Barcelona
Fundació Institut de Formació Contínua (IL3)
Fundació Parc Científic de Barcelona
Fundació Bosch i Gimpera
Fundació Josep Finestres
Fundació Solidaritat
Fundació Montcelimar
Fundació Guasch Coranty
Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons
Cultura Innovadora i Científica UB
Fundació Privada R. Amigó Cuyàs
3. ACTIVITAT
Centres d’ensenyament superior i altres entitats amb realització de treballs d’investigació, docència,
desenvolupament, formació continuada, transferència del coneixement, tecnologia i innovació, prestació
de treballs i serveis a tercers, cooperació internacional, així com activitats residencials i esportives a
través dels Col·legis Majors i Servei d’Esports, el qual té socis que no han de ser necessàriament
alumnes de la pròpia Universitat. Servei de lloguer d'espais de laboratoris i oficines i la prestació de
serveis científics en l’àmbit de ciències de la vida i activitats de difusió de la ciència en el jovent i els
infants, i els serveis derivats d'aquests. Projectes i programes de solidaritat i relació humana.
4. OBJECTE DE L´ASSEGURANÇA
En els termes i condicions consignats a la pòlissa, la Companyia pren al seu càrrec:



En cas de sinistre, la gestió de l´incident, que inclourà, entre d´altres, la primera resposta,
assessorament legal, recuperació de dades i restitució d´imatge.
La responsabilitat civil que resulti legalment obligat l´Assegurat, per qualsevol tipus de perjudici
causat, inclosos els danys morals resultants, com conseqüència de la vulneració de la normativa
de protecció de dades per una conducta negligent de l´Assegurat en la tinença, custodia i/o
utilització de les dades personals.
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La responsabilitat que resulti d´activitats en mitjans digitals, entenent les mateixes com la publicació
o difusió de continguts en mitjans digitals en el portal web de la societat, incloent portals en mitjans
socials.
La pèrdua per extorsió cibernètica conseqüència d´una amenaça d´extorsió.
Pèrdua de benefici per interrupció de les xarxes a partir que hagi passat el període d´hores d´espera
a causa d´una interrupció material en el sistema informàtic de la societat.
Pèrdues originades per interrupció de les xarxes de proveïdors externs de serveis que pugui tenir
contractada qualsevol empresa del grup.

5. ÀMBIT GEOGRÀFIC
Mundial.
En tot cas, les reclamacions i els costos es pagaran en euros i a Espanya.
6. ÀMBIT TEMPORAL
Retroactivitat il·limitada.
Pel que fa a les cobertures de “Responsabilitat per ús i tractament de la informació”, així com
“Responsabilitat Civil que resulti d´activitats en mitjans digitals”, quedaran garantides les reclamacions
presentades durant la vigència de la pòlissa i que no en tingui cap constància l´Assegurat en el moment
de la contractació, que s´hagin comés o suposadament comés amb un màxim de 36 mesos amb
anterioritat a l´efecte de la pòlissa.
7. TRAMITACIÓ DEL SINISTRE
La Companyia durà a terme la direcció de totes les gestions relacionades amb el sinistre, actuant-hi en
nom de l’Assegurat per a tractar amb els perjudicats, els seus drethavents o reclamant, comprometentse l’Assegurat a prestar la seva col·laboració. En els supòsits de danys produïts per infraccions a la
normativa de protecció de dades personals, la Companyia no podrà iniciar cap procediment sense haver
obtingut prèviament el consens amb els delegats de protecció de dades (DPO) de l’entitat implicada i
els seus tècnics.
8. COBERTURES
A títol merament enunciatiu i no limitatiu, a continuació es reflecteixen algunes de les particularitats en
les que concorren el Prenedor de l’Assegurança i els Assegurats i que, per tant, queden incloses dins
la cobertura del contracte d’assegurances.
8.1. Gestió d´incidents
L´Assegurador abonarà els honoraris o despeses raonables i necessàries del:
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Assessor de resposta en la prestació dels serveis legals.
Especialista tecnològic en la prestació dels serveis tecnològics de primera resposta.
Consultor en relacions públiques, si es considera necessària la seva activació.

Altrament s´inclourà el pagament de les despeses, previ consentiment de l´Asseguradora, si degut a
una fallida de seguretat o una fallada dels sistemes, que tingui com a finalitat:







Determinar si les dades emmagatzemades poden ser recuperades o recreades.
Recrear les dades guardades, quan aquestes no siguin recuperables.
Re-configurar i instal·lar el software amb llicència utilitzat en el moment de la fallada.
També s’inclouran les despeses necessàries en relació a l’assessorament per part d´un consultor
en relacions públiques l, previ consentiment de la Companyia Asseguradora, per reduir o eliminar
el dany reputacional que es pogués ocasionar per un cas d’interès mediàtic.
Igualment en qualsevol incident cobert per l’Assegurança es proveirà als Assegurats de
assessorament i suport legal per la resolució del incident.

8.2. Responsabilitat derivada de l´ús de la informació.
El pagament d´indemnitzacions front a tercers resultant d´una reclamació a l´Assegurat per qualsevol
perjudici causat, inclosos els danys morals resultants, com conseqüència de la vulneració de la
normativa de protecció de dades per una conducta negligent de l´Assegurat en la recollida, conservació
o qualsevol tractament de dades personals.
8.3. Multes i sancions a l´Assegurat
El pagament de multes i sancions imposades a l´Assegurat per l´Agència de Protecció de Dades o
autoritat de control equivalent estatal com conseqüència de la vulneració de normes relatives a la
protecció de dades per l´exercici de l´activitat objecte de l´Assegurança.
8.4. Despeses i honoraris de restitució de la imatge
El pagament de despeses i honoraris en els que raonablement hauria d´incórrer l´Assegurat per restituir
la seva imatge comercial o marca com conseqüència d´una reclamació en matèria de protecció de
dades.
8.5. Despeses de defensa i fiances civils i penals
Correspon a la Companyia l’examen i qualificació tècnica-legal de les reclamacions formulades a
l’Assegurat i/o les persones que s’esmenten en les presents Condicions Generals Específiques.
8.6. Serveis de monitorització de la xarxa
Serveis de control d’identitat i crèdit per que no es faci un mal ús de les dades personals sostretes.
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8.7. Despeses de notificació
Quedaran cobertes les despeses de notificació a l’Agència de protecció de dades, al igual que els
afectats per l’incident d’acord amb l’Asseguradora.
En qualsevol procediment judicial que es derivi d’un sinistre emparat per la pòlissa, la Companyia
assumirà la direcció jurídica davant la reclamació del perjudicat, designant-hi els lletrats i procuradors
que defensaran i representaran a l’Assegurat en les actuacions judicials civils i penals que segueixin en
reclamació de responsabilitats civils cobertes per aquesta pòlissa i això encara que les esmentades
reclamacions foren sense fonament o es pretengués involucrar a l’Assegurat en fets que, afectant-li
directament o indirectament, tinguin l’origen exclusiu en un acte d’una tercera persona.
L’Assegurat haurà de col·laborar amb l’esmentada defensa, comprometent-se a atorgar els poders i
l’assistència personal que foren necessaris.
Sigui la que sigui la decisió o el resultat del procediment judicial, la Companyia es reserva la decisió
d’exercitar els recursos legals que procedeixin contra l’esmentada decisió o resultat, o el conformar-se
amb el mateix.
Quan es produeixi algun conflicte entre l’Assegurat i la Companyia motivat per haver de sustentar
aquesta en el sinistre interessos contraris a la defensa de l’Assegurat, la Companyia informarà a
l’Assegurat, sense prejudici de realitzar les diligències que, pel seu caràcter urgent, calguin per a la seva
defensa. En aquest cas l’Assegurat podrà optar entre el manteniment de la direcció jurídica per la
Companyia o confiar en la seva pròpia defensa a altra persona. En aquest últim cas, la Companyia
estarà obligada a abonar les despeses d’aquesta direcció jurídica fins a un límit del cinc per cent de la
garantia per sinistre concerta a la pòlissa.
Així mateix, la Companyia es farà càrrec de la constitució de fiances judicials exigides per garantir les
resultes judicials del procediment.
8.8. Responsabilitat per activitats en mitjans digitals
La Companyia cobrirà els perjudicis i despeses de defensa (dins dels límits de la pòlissa) que resultin
d´una reclamació d´un tercer contra la Universitat de Barcelona i entitats del Grup UB, com
conseqüència de qualsevol dels següents actes o omissions, reals o presumptes, que tinguin lloc,
únicament en activitats en mitjans digitals i que consisteixin en:





Una intromissió a la intimitat o un dany a la reputació de les persones, físiques o jurídiques, així
com actes que causin angoixa emocional o mental conseqüència de les anteriors.
Una infracció involuntària de drets d’autor, títol, eslògan, marca comercial, denominació comercial,
imatge comercial (trade dress), marca, marca de servei, noms de domini o acord de llicència.
El plagi, pirateria o apropiació indeguda o robatori d´idees o informació, sempre que siguin no
intencionats.
Injuries, calumnies i qualsevol altre comportament que vagi contra la privacitat, l’honor i el dret a la
intimitat d´imatge de les persones, ús o apropiació il·lícita amb finalitats comercials del nom, d’un
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identitat o similar de persones físiques.
Usurpació de la identitat de les persones, però únicament si està relacionada amb qualsevol dels
punts anteriors.

8.9. Extorsió cibernètica
La Companyia pagarà a la Universitat de Barcelona i entitats del Grup UB la pèrdua per extorsió dins
del límit de la pòlissa que pugui incórrer la Universitat com a conseqüència d´una amenaça d´extorsió,
entenent aquestes como qualsevol amenaça de seguretat o sèries connectades d´amenaces de
seguretat dirigides a qualsevol entitat del Grup UB.
S´entendrà amenaça del sistema informàtic de la societat quan existeixi amenaça per:








Alliberar, divulgar, difondre, destruir o utilitzar les dades adquirides a través d´un accés no autoritzat
o utilitzar el sistema informàtic de qualsevol de les entitats del grup.
Introduir un codi maliciós en el sistema informàtic o fer servir el sistema informàtic com vehicle de
transmissió del codi maliciós.
Alterar, danyar o destruir el sistema informàtic.
Comunicar-se electrònicament amb tercers i falsament per fer creure que és qualsevol empresa del
Grup, o que actuen sota la direcció de qualsevol entitat del Grup, per obtenir falsament informació
personal del tercers amb relació al Grup (“Phishing”).
Limitar o impedir l´accés al sistema informàtic.
Divulgar dades personals en format físic o electrònic.

8.10. Pèrdua de beneficis per interrupció de les xarxes.
L´Assegurat abonarà a la Universitat de Barcelona i entitats del Grup UB la pèrdua a les xarxes dins
dels límits establert a la pòlissa, en que incorri qualsevol societat del Grup i que resulti d´una interrupció
material al sistema informàtic, sempre i quan la pèrdua de dades s´origini:



Un cop el període d´hores d´espera hagi acabat i durant la interrupció material , i
Per un màxim de 90 dies des de la resolució de la interrupció material.

Però en tot cas, fins un total màxim de 120 dies comptabilitzats des del venciment del període de hores
d´espera.
S´entendrà com interrupció material:

La suspensió del servei prestat pel sistema informàtic únicament per un error de seguretat, o

L´incapacitat per accedir a les dades degut a que aquests hagin estat esborrats, danyats, alterats
o perduts, però únicament quan aquest fet sigui causa d´un error de seguretat.
Altrament, s´entendrà com pèrdua a les xarxes:


La reducció en el benefici net obtingut pel Grup, que hauria guanyat però no ho va fer com
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conseqüència d´interrupció material (i que sigui atribuïble a una pèrdua d´ingressos), abans de la
deducció d´impostos i després del pagament que faria falta i fos raonable de despeses destinades a
evitar o reduir aquesta pèrdua d´ingressos, i

Les despeses que incorri el Grup UB, inclosos salaris, amb la finalitat de garantir la continuïtat dels
procediments operacionals normals.
8.11. Pèrdues originades per interrupció de les xarxes de proveïdors externs de serveis
L´Assegurat abonarà a la Universitat i/o al Grup UB la pèrdua a les xarxes dins dels límits establert a la
pòlissa, en que incorri qualsevol societat del Grup i que resulti d´una interrupció material al sistema
informàtic d´un proveïdor extern de serveis, sempre i quan la pèrdua de dades s´origini:



Un cop el període d´hores d´espera hagi acabat i durant la interrupció material, i
Per un màxim de 90 dies des de la resolució de la interrupció material.

Però en tot cas, fins un total màxim de 120 dies comptabilitzats des del venciment del període d’hores
d´espera.
S´entendrà com a Proveïdor extern de serveis qualsevol entitat que no sigui propietat, que no estigui
controlada per cap empresa del Grup, designada per aquestes per prestar determinats serveis (incloent
a títol enunciatiu però no limitatiu, Webhosting, processament de pagaments i seguretat en la gestió de
dades, processament de dades, delegació del processament de dades, emmagatzematge de dades i/o
destrucció de dades, serveis al núvol), que d´una altra manera serien proporcionades internament,
basats en un acord contractual, però únicament per portar a terme la prestació d´aquests serveis.
8.12. Sancions PCI-DSS
Sancions per incompliment de les normes de seguretat PCI en el pagament amb targetes de crèdit.
Aquesta cobertura quedarà limitada a 50.000 € amb una franquícia de 5.000 €.
8.13. Pla de formació per els empleats dels Assegurats.
Com a mida de prevenció i per l’interès de totes les parts s’ha d’establir un pla de formació d’un mínim
de 8 hores sobre la seguretat i el riscos de la tecnologia. Aquesta formació es podrà fer de forma
presencial o bé a través d’una plataforma online per que tots els empleats que ho vulguin tinguin a
l’abast aquesta formació.
9. LÍMIT GARANTIT PER SINISTRE I ANY
Indemnització per sinistre i any:

3.000.000 €

Resum de cobertures
 Responsabilitat Civil derivada de l´ús de la informació
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Responsabilitat per activitats en mitjans digitals
Multes administratives
Extorsió cibernètica
Pèrdua de beneficis per interrupció a les xarxes
Pèrdues originades per interrupció de les xarxes de proveïdors externs de serveis ( PES)
Sancions PCI-DSS

10. FRANQUÍCIA
General
Pèrdua de benefici per interrupció de les xarxes
Pèrdua de benefici per interrupció de les xarxes del PES

10.000 €
12 hores
12 hores

Observacions
Les escoles i centres adscrits no tenen la condició d’Assegurats per a aquesta pòlissa.
El nombre d’alumnes matriculats per al curs 2019/2020 al Grup de la Universitat de Barcelona ha estat
de 64.000 aproximadament.
11. PRIORITAT D´APLICACIÓ DELS PLECS
En cas de contradicció o divergència entre les Condicions Generals, Particulars i Especials de la pòlissa
i el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que regeixen la contractació de les
assegurances de la Universitat, aquestes darreres prevaldran sobre les condicions de la pòlissa.
12. GARANTIES OPCIONALS I PROPOSTES DE MILLORA
La següent garantia és de licitació opcional, i atorgarà una puntuació addicional a l’Asseguradora
licitadora que es presenti a aquest LOT 3.
12.1. Frau tecnològic
L’Asseguradora reemborsarà a les assegurades fins a un màxim de 100.000 € per sinistre i una
franquícia de 10.000 € per les pèrdues financeres directes descobertes per primera vegada durant la
vigència de l’Assegurança a conseqüència d’un dels incidents que indiquem a continuació:



Ús fraudulent de la identitat d’un Assegurat per part d’un tercer amb l’objectiu de sostreure diners
dels comptes bancaris de l’Assegurat.
La suplantació d’identitat d’una persona assegurada o bé d’una persona que té una vinculació lícita
amb l’assegurada com pot ser de forma orientativa i no limitativa: un proveïdor, un col·laborador, un
professor, etc.
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LOT 4: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER
A
L’ASSEGURANÇA DE
RESPONSABILITAT CIVIL I COMPTABLE DELS CÀRRECS I TREBALLADORS DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA.
1. OBJECTE DE LA LICITACIÓ I ASSEGURANÇA
L'objecte del present plec es la contractació per part de la Universitat de Barcelona i totes les seves
fundacions vinculades que es descriuran més endavant, l’Assegurança que garanteixi les
conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat personal dels càrrecs electes i personal al
servei de la Universitat de Barcelona i entitats del Grup UB, causats per acció o omissió a terceres
persones durant l’exercici de la seva activitat al servei dels esmentats Ens Públics, segons normativa
vigent.
2. CONTRACTANT
Universitat de Barcelona
3. ASSEGURAT
Universitat de Barcelona
4. ACTIVITAT
Centres d’ensenyament superior i altres entitats amb realització de treballs d’investigació, docència,
desenvolupament, formació continuada, transferència del coneixement, tecnologia i innovació, prestació
de treballs i serveis a tercers, cooperació internacional, així com activitats residencials i esportives a
través dels Col·legis Majors i Servei d’Esports, el qual té socis que no han de ser necessàriament
alumnes de la pròpia Universitat. Servei de lloguer d'espais de laboratoris i oficines i la prestació de
serveis científics en l’àmbit de ciències de la vida i activitats de difusió de la ciència en el jovent i els
infants, i els serveis derivats d'aquests. Projectes i programes de solidaritat i relació humana.
5. COBERTURES
5.1. Responsabilitat davant de l’administració pública
Acció de retorn
L’Assegurador abonarà qualsevol perjudici resultant d’una reclamació presentada contra un Assegurat
per l’administració pública en via de retorn per un acte o omissió incorrecte, així com aquell que derivi
del tràmit previ d’informació.
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Acció per danys als vostres béns i drets
L’Assegurador abonarà qualsevol perjudici resultant d'una reclamació presentada contra un Assegurat
per l'administració pública per danys als seus béns i drets al·legant un acte o omissió incorrecte.
Acció per responsabilitat comptable
L’Assegurador abonarà qualsevol perjudici resultant d’una investigació del “Tribunal de Cuentas” (o un
altre òrgan fiscalitzador de comptes d'una comunitat autònoma) a un Assegurat per un acte o omissió
incorrecte.
Els “perjudicis” que resultin d’una “reclamació” notificada amb càrrec a les Cobertures A.2 –Acció per
danys als seus béns i drets– i A.3 –Acció per responsabilitat comptable- expressament inclouran les
responsabilitats pecuniàries a les que hagi de respondre “l’Assegurat” amb relació a un “acte u omissió
incorrectes” relacionat amb la gestió, recaptació e inspecció de tributs i d’altres ingressos de dret públic
que constitueixin l’activitat de “l’Administració Pública”.
5.2. Responsabilitat davant de tercers
L’Assegurador abonarà qualsevol perjudici resultant d’una reclamació presentada per un tercer contra
un Assegurat per un acte o omissió incorrecte.
5.3. Responsabilitat derivada de col·laboració amb d’altres entitats
Únicament per el cas de que la reclamació derivi d’una col·laboració de l’Assegurat amb altres entitats
o persones físiques de conformitat amb allò establert en l’article 83 de la Llei Orgànica 6/2001
d’Universitats, l’Assegurador abonarà qualsevol perjudici que resulti d’una reclamació presentada per
un tercer contra un Assegurat per un acte o omissió incorrecte. L’Assegurador abonarà els perjudicis
coberts en la present cobertura fins un sublímit de 500.000 €.
5.4. Responsabilitat per pràctiques laborals indegudes
L’Assegurador abonarà qualsevol perjudici resultant d’una reclamació presentada per qualsevol persona
contra un Assegurat per pràctiques laborals indegudes.
Únicament als efectes de la present cobertura, s’estén la consideració d’Assegurat als col·laboradors
honoraris en docència i investigació del Prenedor, però únicament en el exercici de la seva autoritat i
funcions com a col·laboradors del Prenedor de la pòlissa.
5.5. Restitució d’imatge
L’Assegurador abonarà –dins del sublímit d’indemnització indicat– les despeses i els honoraris
raonables en què incorri l’Assegurat, amb el consentiment previ per escrit de l’Assegurador, per a la
contractació de serveis professionals externs de relacions públiques (incloent-hi el cost de possibles
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emissions i publicacions), amb l’objectiu de mitigar o restituir el dany a la seva reputació com a
conseqüència d’una reclamació.
5.6. Defensa i assistència legal
L’Assegurador abonarà les despeses de defensa i despeses d’investigació en què incorri l’Assegurat en
l’àmbit de les cobertures de la pòlissa, sempre que aquestes tinguin el consentiment previ per escrit de
l'Assegurador o que l'Assegurat es dirigeixi al despatx d'advocats facilitat per l’Asseguradora.
L’Asseguradora podrà participar plenament en la defensa i en la negociació de qualsevol acord
transaccional que doni lloc o pugui raonablement donar lloc al pagament de qualsevol quantitat
5.7. Fiances
Les cobertures d’aquesta pòlissa s’estenen expressament a les fiances resultants d'una reclamació
presentada contra un Assegurat durant el període d'Assegurança per un acte culpós, d'acord amb el
que estableix l’epígraf 6.11.
La pèrdua de la fiança establerta per respondre d’una compareixença de l’Assegurat, a causa de la seva
incompareixença, obligarà a aquest o al Prenedor de la pòlissa al reintegrament de les despeses que
l’Assegurador hagués pagat per aquest concepte. Igualment, i en cas de ser decretada per un jutge o
tribunal una responsabilitat penal pecuniària o si la reclamació no estigués coberta sota aquesta pòlissa,
l’Assegurat o si s’escau el Prenedor de la pòlissa serà obligat a reintegrar a l’Assegurador la quantitat
corresponent a la fiança prestada en cas que aquesta fiança fos realitzada o hagués estat executada.
5.8. Pèrdua de documents
Les cobertures de la present pòlissa s'estenen expressament a la pèrdua dels documents dels que:



l'Assegurat és legalment responsable, i
que han estat destruïts, danyats, perduts, deformats, eliminats o extraviats durant el període
d'Assegurança com a conseqüència d'un acte o omissió incorrecte de l'Assegurat.

Els perjudicis inclouran les despeses raonables en que incorri l'Assegurat, amb el consentiment previ
per escrit de l'Assegurador, per a la substitució o restauració d'aquests documents, sempre que:







aquesta pèrdua o dany hagi tingut lloc mentre els documents estan sota la custòdia de l'Assegurat
o de qualsevol altra persona a qui l'Assegurat els ha confiat per raó de l'exercici habitual de les
seves funcions;
els documents hagin estat prèviament objecte d'una recerca diligent per part de l'Assegurat, en els
casos de pèrdua;
l'import de la reclamació per aquests costos i despeses siguin acreditats mitjançant factures o
justificants que quedaran en tot cas subjectes a l'aprovació d'una persona competent nomenada per
l'Assegurador amb el consentiment de l'Assegurat, i
la reclamació no sigui deguda a perjudicis originats per desgast, trencament i/o deteriorament
gradual, arna i altres animals, o qualsevol altra circumstància que quedi fora del control de
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l'Assegurat.
L'Assegurador abonarà les pèrdues cobertes en aquesta extensió dins el sublímit d'indemnització
establert.

5.9. Cònjuge i parella de fet
Les cobertures d’aquest contracte s’estenen expressament a qualsevol reclamació basada en actes
culposos comesos pels Assegurats i formulada contra el cònjuge o la parella de fet legalitzada de
qualsevol Assegurat, i l’objecte de la qual sigui obtenir la reparació del dany per mitjà dels béns que
tenen en comú.
5.10. Hereus, legatari, representants legals i causahavents
Les cobertures d’aquest contracte s’estenen expressament a qualsevol reclamació basada en actes
culposos comesos pels Assegurats i presentada contra hereus, legataris, representants legals i
causahavents dels Assegurats finats o incapacitats jurídicament o declarats en concurs que hagin
sol·licitat una moratòria o una pròrroga de pagament.
5.11. Representants en entitats externes
Les cobertures d’aquest contracte s’estenen expressament a qualsevol reclamació basada en actes
culposos comesos pels Assegurats en la seva condició de representant de l’administració pública en
l’òrgan de govern d’una entitat externa.
Aquesta extensió no és aplicable a les reclamacions presentades per l’entitat externa mateixa, ja sigui
directament o per mitjà dels seus administradors, directius o càrrecs equivalents.
5.12. Despeses d’assistència psicològica
Les cobertures d'aquest contracte s'estenen expressament a les despeses d'assistència psicològica
incorregudes arran d'una reclamació presentada contra un Assegurat durant el període d'Assegurança
per un acte o omissió incorrecte de l'Assegurat.
L'Assegurador abonarà les despeses d'assistència psicològica dins el sublímit d'indemnització establert.
5.13. Període informatiu
En cas de cancel·lació o no renovació d'aquesta pòlissa per part de l'Assegurador o del Prenedor de la
pòlissa al terme del període d'Assegurança, el Prenedor de la pòlissa tindrà dret a un període informatiu
de dotze (12) o vint-i-quatre (24) mesos, previ pagament d'una prima addicional del 75% i 150% de
l'última prima total anual respectivament. Aquests terminis es computen des de la data de cancel·lació
o de no renovació.
Si el Prenedor de la pòlissa optés per contractar el període informatiu haurà de sol·licitar-ho per escrit i
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pagar la prima addicional dins dels 60 dies posteriors a la data de cancel·lació o no renovació d’aquesta
pòlissa.
El Prenedor de la pòlissa no tindrà dret al període informatiu si (a) durant l’últim període d’Assegurança
hagués tingut lloc un canvi de control; si (b) en aquest moment la prima total anual de la pòlissa no
hagués estat pagada; o si (c) el Prenedor de la pòlissa hagués renovat o substituït aquesta pòlissa per
una altra pòlissa que cobrís totalment o parcialment els mateixos riscs.
5.14. Període informatiu especial per a antics Assegurats
En cas de cancel·lació o no renovació d’aquesta pòlissa, qualsevol Assegurat que, anteriorment al
venciment del període d’Assegurança, hagués cessat com a Assegurat per qualsevol motiu, excepte per
raó d’inhabilitació, suspensió o apartament de la funció pública, tindrà dret de manera automàtica a un
període informatiu de dotze mesos a comptar de la data del cessament, sense cap prima addicional, per
a reclamacions presentades en contra seva com a Assegurat.
5.15. Per Despeses d’Emergència
En cas de donar-se una reclamació i raonablement no fos possible, per raons d’emergència, obtenir el
previ consentiment per escrit de l’Assegurador per a incórrer en despeses de defensa, s’acorda que
l’Assegurador aprovarà amb caràcter retroactiu les despeses de defensa incorregudes fins a un màxim
del 10% del límit d’Indemnització.
6. DEFINICIONS:
El significat dels termes destacats serà el següent:
6.1. Per “acte culpós”
S’entendrà qualsevol acte o omissió incorrecte (Cobertures A i B) i qualsevol pràctica laboral indeguda
(Cobertura C).
6.2. Per “acte o omissió incorrecte”
S’entendrà qualsevol error, omissió, vulneració o incompliment negligents o culposos, d’obligacions o
deures, que tinguin lloc exclusivament en l’exercici de les seves funcions com a autoritat o personal, ja
siguin aquests reals o presumptes.
6.3. Per “administració pública” o “universitat pública”
S’entendrà el Prenedor de la pòlissa i les seves entitats administratives dependents.
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6.4. Per “Assegurat”
S’entendrà qualsevol persona física que hagués estat, sigui o durant el període d’Assegurança es
converteixi en autoritat o personal de l’Administració Pública, però únicament amb relació a l’exercici de
la seva autoritat o funcions.
L’Administració Pública, únicament en relació amb una reclamació per pràctiques laborals indegudes.
Qualsevol persona amb contracte en pràctiques al servei de l’Administració Pública, únicament en
relació amb una reclamació per pràctiques laborals indegudes.
Col·laboradors en docència i investigació única i exclusivament per la cobertura de pràctiques laborals
indegudes.
Membres del Consell Social del Prenedor de la pòlissa, tinguin o no la consideració d’autoritat o
personal, però únicament en relació a l’exercici de la seva autoritat o funcions dintre de l’esmentat
consell social.
El terme “Assegurat” no inclou cap persona externa a l’Administració Pública.
6.5. Per “Assegurador”
S’entendrà la Companyia que suporta el risc o objecte assegurat.
6.6. Per “autoritat o personal”
S’entendrà qualsevol persona física que presti els seus serveis professionals a l'Administració Pública
mitjançant una relació de caire continuat regida pel dret públic o privat, (funcionaris, funcionaris interins,
personal laboral, arquitectes i personal tècnic, personal en pràctiques) així com els càrrecs electes i els
càrrecs polítics.
6.7. Per “canvi de control”
S’entendrà qualsevol dels supòsits següents: (a) el Prenedor de la pòlissa es fusiona amb qualsevol
altra entitat; (b) es produeix la intervenció en la gestió del Prenedor de la pòlissa per processament de
l’Assegurat, per il·legalització del partit polític al govern de l’entitat o per qualsevol altra raó.
6.8. Per “documents”
S’entendrà tot document de qualsevol naturalesa, incloent dades informàtiques i informació electrònica
o digitalitzada.
El terme "documents" no inclou diners ni altres instruments negociables, ni els registres d'aquests.
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6.9. Per “entitat administrativa dependent”
S’entendrà qualsevol entitat, corporació o institució de dret públic sotmesa al control, la decisió i la tutela
del Prenedor de la pòlissa (incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitador, les juntes de compensació,
les federacions públiques, o els patronats públics, o les fundacions públiques).
La definició “entitat administrativa dependent” no inclou cap companyia mercantil, caixa d’estalvis o
institució financera de cap classe, ni cap ens de dret públic subjecte al dret privat.
6.10. Per “entitat externa”
S’entendrà qualsevol entitat de dret públic en la qual l’Administració Pública tingui prou participació o
interès per nomenar un representant al seu òrgan de govern (incloent-hi, a títol enunciatiu però no
limitador, les mancomunitats de municipis, les confederacions hidrogràfiques, les juntes de compensació
o les federacions).
La definició “entitat administrativa externa” no inclou cap companyia mercantil, caixa d’estalvis o
institució financera de qualsevol classe, ni cap ens de dret públic subjecte al dret privat.
6.11. Per “fiances”
S’entendrà:




la constitució de les fiances civils que hagin estat imposades a un Assegurat per decisió judicial per
garantir eventuals responsabilitats civils, incloent expressament les requerides en les actuacions
prèvies a l’exigència de responsabilitat comptable de conformitat amb l’ establert a l’article 47 de la
Llei 7/1988, de 5 d’Abril, de Funcionament del “Tribunal de Cuentas”, així com,
les despeses en què un Assegurat incorri amb motiu de la constitució i el manteniment de les fiances
imposades en causa penal per decisió judicial per garantir la seva llibertat provisional.

6.12. Per “despeses d’assistència psicològica”
S’entendran els honoraris professionals de psicòleg en els que vostè incorri, amb el nostre consentiment
previ per escrit, a fi de rebre atenció psicològica a conseqüència d'una reclamació.
6.13. Per “despeses de defensa”
S’entendran els honoraris, les costes i les despeses raonables en què l’Assegurat hagués incorregut,
amb el consentiment previ per escrit de l’Assegurador, per a la defensa, el recurs i/o la transacció d’una
reclamació presentada contra l’Assegurat.
6.14. Per “despeses d’investigació”
S’entendran els honoraris, les costes i les despeses raonables (diferents de les despeses de defensa)
en què l’Assegurat hagués incorregut, amb el consentiment previ per escrit de l’Assegurador, per complir
amb l’obligació legal de comparèixer en un investigació. Aquest terme inclou els procediments
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jurisdiccionals de responsabilitat comptable.
6.15. Per “investigació”
S’entendrà qualsevol actuació portada a terme pel “Tribunal de Cuentas” (o un altre òrgan fiscalitzador
de comptes d’una comunitat autònoma) amb l’objecte de fiscalitzar comptes o contractes o investigar i
exigir responsabilitat comptable de l’Assegurat.
6.16. Per “pèrdua”
S’entendrà qualsevol:






perjudici;
despesa de restitució d’imatge (Cobertura D);
despesa de defensa (Cobertura E);
despesa d’investigació (Cobertura E); o
pagament efectuat per l’Assegurador sota qualsevol extensió de la pòlissa.

El terme “pèrdua” no inclou les multes i sancions.
6.17. Per “període informatiu”
S’entendrà el període de temps durant el qual l’Assegurat podrà comunicar a l’Assegurador per escrit
qualsevol reclamació que li hagi estat presentada per primer cop durant aquest període de temps amb
relació a un acte culpós comès o suposadament comès amb posterioritat a la data de retroactivitat i amb
anterioritat al venciment de l'últim període d'Assegurança.
6.18. Per “perjudici”
S’entendrà qualsevol quantitat que l’Assegurat estigui legalment obligat a pagar a l’Administració Pública
(en el cas de Cobertura A) o a un tercer (en el cas de les Cobertures B i C) o a un altre Assegurat (en
el cas de la Cobertura C) com a conseqüència d’una resolució ferma en via administrativa o d’una
resolució judicial ferma contra un Assegurat, o com a conseqüència d’un transacció celebrada per
l’Assegurador amb el consentiment de l’Assegurat.
6.19. Per “pràctiques laborals indegudes”
S’entendrà qualsevol de les següents pràctiques, reals o suposades:





l'assetjament sexual o moral a la feina (mobbing), incloent-hi la suposada creació d’un ambient de
treball que afavoreixi l’assetjament o la fustigació;
la discriminació il·legal a la feina (incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitador, aquella que sigui
per raó d’edat, sexe, raça, origen, religió, idioma, ideologia o opció política, orientació o preferències
sexuals, embaràs o discapacitat);
la violació o l’incompliment de la normativa vigent de protecció de dades personals en l’àmbit de la
feina;
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el libel, la difamació, la humiliació o la causació d'un dany emocional, tots ells en connexió amb la
relació laboral;
 la invasió de la privacitat directament relacionada amb una al·legació d’assetjament sexual, moral,
discriminació de qualsevol tipus o represàlies a la feina;
 la privació il·lícita d’oportunitats professionals o l’avaluació laboral negligent;
 la no aplicació de polítiques i procediments adequats amb relació a un dels punts anteriors;
comeses per un Assegurat davant d’un altre respecte d’una relació laboral present o passada d’aquesta
persona amb l’administració pública.


6.20. Per “reclamació”
S’entendrà:







qualsevol requeriment escrit sol·licitant una indemnització econòmica per un acte o omissió
incorrecte;
la iniciació de qualsevol procediment (incloent-hi el procés d’informació prèvia de l’article 69.2 LRJPAC en cas de reclamacions per part de l’administració pública) per raó d’un acte o omissió
incorrecte, amb independència de la jurisdicció davant de la qual s’hagi iniciat el procediment;
la iniciació de qualsevol procediment en reclamació d’una indemnització econòmica per pràctiques
laborals indegudes, amb independència de la jurisdicció davant de la qual s’hagi iniciat el
procediment; o
la iniciació d’una investigació, encara que únicament pel que fa a la Cobertura E.

La definició de reclamació no inclou la incoació de cap mena de procediment sancionador o disciplinari.
6.21. Per “sol·licitud”
S’entendran tots i cadascun dels qüestionaris signats, juntament amb els seus annexos, i qualsevol altra
informació que hagués estat facilitada a l’Assegurador amb motiu de la subscripció d’aquesta pòlissa o
de qualsevol pòlissa anterior a la qual aquesta subsegueixi en el temps.
6.22. Per “tercers”
S’entendrà qualsevol persona física o jurídica, amb les següents puntualitzacions:
El terme “tercer” no inclou:
(i) el cònjuge, parella de fet legalitzada, pare o fill d’un Assegurat, així com qualsevol altre familiar que
convisqui amb l’Assegurat; ni (ii) qualsevol altre entitat o persona jurídica de la qual l’Assegurat o les
persones amb el grau d'afectivitat o parentiu esmentat anteriorment que siguin membres de l’òrgan de
govern.
7. EXCLUSIONS
L’Assegurador no respondrà davant de cap pèrdua derivada de:
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7.1. Actes dolosos o criminals
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a:
a) beneficis o avantatges als quals, legalment, l’Assegurat no tingués dret; o
b) actes dolosos, fraudulents, deliberadament antijurídics, tipificats com a delicte o falta, o que siguin
voluntàriament contraris a la llei; comesos per qualsevol Assegurat.
Les exclusions (a) i (b) anteriors s’aplicaran únicament quan aquestes conductes siguin així establertes
mitjançant sentència o admeses per declaració escrita o verbal de l’Assegurat. En aquests casos,
l’Assegurat reemborsarà a l’Assegurador totes les despeses incorregudes fins a la sentència o
declaració.
Així mateix i a l’efecte de les exclusions (a) i (b) anteriors, l’actuació dolosa o fraudulenta d’un Assegurat
no seran imputables a un altre Assegurat.
7.2. Fets o circumstàncies coneguts i procediments anteriors
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a:
a) qualsevol fet o circumstància, real o suposada, que amb anterioritat o a la primera data d’efecte
d’aquesta pòlissa un Assegurat hagués pogut raonablement preveure que tindria com a
conseqüència una reclamació; o
b) qualsevol procediment o reclamació iniciats o presentats amb anterioritat a la primera data d’efecte
d’aquesta pòlissa o que estiguessin pendents en aquesta data, o que es derivessin de o en els quals
s’al·leguessin, en tot o en part, fets ja al·legats en aquest procediment o reclamació anterior o
pendent;
Per “procediment” s’entendrà qualsevol procediment civil, penal, administratiu o qualsevol investigació
o inspecció oficial, arbitratge o sentència judicial.
7.3. Patents / secrets comercials
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a l'apropiació o a l'ús indegut de
secrets comercials o a la infracció de patents.
Per “secret comercial” s’entendrà aquella informació de la qual es derivi un valor econòmic independent,
real o potencial, pel simple fet de no ser generalment coneguda, i que altres persones, amb els mitjans
correctes, no puguin comprovar fàcilment aquesta informació per obtenir-ne un avantatge econòmic de
la divulgació o l’ús.
7.4. Conducta abusiva
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a:
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a) l’arrest, la detenció, la persecució o l’empresonament il·lícits;
b) la calúmnia, la injúria o qualsevol tipus de difamació; o
c) la persecució il·lícita, l’abús de poder, la prevaricació i qualsevol acte susceptible d’ésser tipificat
com a delicte contra l’Administració Pública.
1. Únicament pel supòsit que durant el període d’Assegurança es formuli per primera vegada una
reclamació contra l’Assegurat fonamentada en qualsevol dels supòsits inclosos en l’apartat b) anterior,
queda expressament convingut que l’Assegurador reemborsarà a l’Assegurat les despeses en que
aquest hagi incorregut raonablement dins del procediment judicial, sempre que la reclamació sigui
desestimada per una resolució judicial ferma, fins el límit de la pòlissa.
2. Únicament pel supòsit que durant el període d’Assegurança es formuli per primera vegada una
reclamació contra l’Assegurat fonamentada en qualsevol dels supòsits inclosos en l’apartat c) anterior,
queda expressament convingut que l’Assegurador reemborsarà a l’Assegurat les despeses en que
aquest hagi incorregut raonablement dins del procediment judicial, sempre que la reclamació sigui
desestimada per una resolució judicial ferma, fins el límit de la pòlissa.
7.5. Danys corporals i danys materials
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a:
a) una lesió física, malaltia, dolència, defunció o qualsevol altre menyscabament de la integritat física;
fins i tot si deriva d’un "shock" nerviós precedent, estrès o angoixa emocional, malaltia mental; o
b) el dany o la destrucció causat de manera directa o indirecta de propietats tangibles, inclosa la pèrdua
d’ús d’aquestes.
Aquesta exclusió no s’aplicarà a les reclamacions per pràctiques laborals indegudes l’objectiu de les
quals sigui la reparació d’un dany moral o trastorn emocional.
7.6. Vehicles de motor
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a la possessió, tinença, custòdia o
utilització de vehicles de motor (incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitador, automòbils, motos,
camions, avions, autobusos, tramvies, embarcacions) així com tota responsabilitat que derivi de la Llei
de Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles a Motor, aprovada pel RD Legislatiu
8/2004 del 29 d’octubre, així com la seva normativa de desenvolupament.
7.7. Exclusió de riscs concrets
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a:
a) una vaga, disturbis o qualsevol forma de desordre civil;
b) un robatori o furt; o
c) un foc o l’incendi.
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7.8. Guerra/terrorisme
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en o sigui atribuïda a una guerra (ja sigui declarada o
no), acte terrorista, activitat bel·licosa, militar o de guerrilla, actes de sabotatge, ús de la força de les
armes, o hostilitats.
7.9. Falta o inadequació d’Assegurança
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en o sigui atribuïda a l’omissió, la falta de manteniment o
la posada en vigor d’una cobertura d’Assegurança obligatòria.
7.10. Contaminació
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a:
a) la presència, descàrrega, l'abocament, l'alliberament, la migració o l'escapament de substàncies
tòxiques o contaminants, ja siguin reals, suposats o amenaces d'aquests; o
b) qualsevol obligació de prevenció, evitació o reparació que incumbeixi l’Assegurat per virtut de la Llei
26/2007, del 23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental, o de la normativa que la desenvolupi;
o
c) radiacions ionitzants i contaminació nuclear de qualsevol tipus.
7.11. Plans d’ocupació
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a la infracció de qualsevol obligació,
deure o responsabilitat de l’Assegurat amb relació a plans o fons de pensions, plans de beneficis, plans
d’estalvis per a la jubilació o qualsevol altre programa d’incentius o avantatges per a autoritats o
personal.
7.12. Responsabilitat contractual
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a una garantia o responsabilitat
assumida o acceptada per l'Assegurat per l'acord o sota contracte, tret que l'Assegurat hagués igualment
incorregut en aquesta responsabilitat encara que no hagués existit aquest acord o contracte.
7.13. Responsabilitat per serveis públics concrets
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda al funcionament i l’activitat d’hospitals,
centres de salut, centres per a gent gran, dipòsits municipals, centres de detenció, aeroports, així com
estacions de tren o autobusos.
7.14. Responsabilitat administradors i directius
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a l’actuació de l’Assegurat com a
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administrador, directiu d’una entitat jurídica (que no sigui una entitat administrativa dependent o una
entitat externa) o membre de la comissió de control d'un pla d’ocupació, amb relació al desenvolupament
de les seves funcions de gestió en la seva condició de tal.
7.15. Rebel·lió, sedició, desobediència i/o usurpació de atribucions
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïble a:
La responsabilitat de qualsevol naturalesa (civil, penal, administrativa, comptable, etc.) en què, directa
o indirectament, pugui incórrer l’Assegurat com a conseqüència de les seves accions o omissions per:
Iniciar, tramitar, informar o dictar, acords o actuacions de qualsevol naturalesa, que puguin ser
susceptibles de ser considerats delictes de rebel·lió, sedició, desobediència i/o usurpació d’atribucions,
de conformitat amb la normativa d’aplicació, o bé realitzar qualsevol altra actuació que, directa o
indirectament, pogués suposar un acatament de les ordres dictades per superiors jeràrquics, autoritats
administratives, resolucions, decrets, lleis o alguna altra normativa aprovada en el marc d’una actuació
susceptible de ser considerada un dels delictes esmentats o cooperar amb, no impedir o no paralitzar
qualsevol iniciativa que impliqui una actuació de les esmentades.
La present exclusió serà aplicable sense necessitat que les actuacions o omissions en qüestió i la
conseqüent existència de responsabilitat, hagin estat declarades com a fraudulentes, doloses,
antijurídiques o contràries a la llei mitjançant sentència.
L’Assegurador no anticiparà les despeses de defensa, les despeses de restitució, despeses
d’investigació o finances quan resulti d’aplicació la present exclusió.
8. RECLAMACIONS
8.1. Avís i notificació de reclamacions
L’Assegurat haurà de comunicar per escrit a l’Assegurador qualsevol reclamació tan aviat com sigui
possible, però en tot cas dins del termini màxim de set dies després d’haver-la conegut.
L’Assegurat pot enviar a l’Assegurador aquestes comunicacions per fax, correu electrònic o correu
postal i, en aquest últim cas, serà la data d’enviament la que s’entendrà com a data de notificació.
8.2. Circumstàncies que raonablement poguessin tenir com a conseqüència una reclamació
Si, durant el període d’Assegurança, l’Assegurat tingués esment de circumstàncies que raonablement
poguessin tenir com a conseqüència una reclamació, l’Assegurat pot escriure l’Assegurador comunicant
aquestes circumstàncies i facilitar-li una descripció de les raons per les quals es pot esperar una
reclamació juntament amb tots els detalls relatius a les dates i a les persones implicades.
En cas que l’Assegurador accepti aquesta notificació de circumstàncies, qualsevol reclamació que
posteriorment es presenti contra l’Assegurat i que estigui basada en aquestes circumstàncies s’entendrà
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com a notificada en el moment en què l’Assegurat les va comunicar per primer cop a l’Assegurador.
8.3. Reclamacions interrelacionades
Aquelles reclamacions derivades de, o basades en, diversos actes culposos que siguin iguals,
relacionats o continus, o diversos actes culposos resultants d’un nucli comú de fets, seran considerades
una única reclamació a l’efecte d’aquesta pòlissa, amb independència que aquestes reclamacions
impliquin o no els mateixos demandants, Assegurats o causes legals.
En cas que l’Assegurat notifiqués una reclamació de conformitat amb el que disposa aquesta pòlissa,
qualsevol reclamació posterior que derivi de o es basi en fets al·legats en una reclamació prèviament
notificada o que al·legui un acte culpós igual o relacionat amb qualsevol altre acte culpós al·legat en una
reclamació prèviament notificada, es considerarà realitzada i comunicada en el moment en què
l'Assegurat va comunicar la reclamació anterior i s'entendrà com la mateixa reclamació.
8.4. Defensa i liquidació
Tret que s’acordi expressament el contrari, l’Assegurat haurà d’oposar-se i defensar-se de qualsevol
reclamació. L'Assegurador podrà participar plenament en la defensa i en la negociació de qualsevol
acord transaccional que doni lloc o pugui raonablement donar lloc al pagament de qualsevol quantitat
sota aquesta pòlissa. L’Assegurador acceptarà com a raonable i necessària la designació de diferents
direccions jurídiques si això fos requerit donada la concurrència d’un conflicte d’interessos entre els
Assegurats.
L’Assegurat únicament incorrerà en despeses de defensa amb el consentiment previ per escrit de
l’Assegurador, i aquest no podrà ésser denegat o retardat de manera injustificada. Sense perjudici
d’això, s’estableix que els Assegurats podran triar un dels despatxos d’advocats independents del panell
legal preaprovat que determinarà la Companyia.
Mai seran a càrrec de l’Assegurador les despeses en què pugui incórrer l’Assegurat per a la seva
defensa si ha conferit la seva representació o defensa als serveis jurídics de l’Administració Pública
(advocats de l’estat, lletrats de comunitat autònoma o equivalent).
En tot cas, l’Assegurat haurà de prestar a l’Assegurador tota l'ajuda raonable i adoptar totes les mesures
necessàries per mitigar o evitar una pèrdua o per determinar la responsabilitat de l’Assegurador sota
aquesta pòlissa.
8.5. Avançament de despeses
L’Assegurador avançarà les despeses de defensa, despeses de restitució d’imatge (Cobertura D),
despeses d’investigació o fiances cobertes, en excés de la franquícia aplicable, en què hagués
incorregut un Assegurat amb motiu d'una reclamació i amb anterioritat a la resolució final d'aquesta
reclamació presentada contra l'Assegurat. Això no obstant, l’Assegurador no avançarà les despeses de
defensa, les despeses de restitució d’imatge, les despeses d’investigació o les fiances quan:
l’Assegurador hagués rebutjat la cobertura en pòlissa de la reclamació; o aquests avançaments
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excedeixin el límit d’indemnització o qualsevol sublímit d’indemnització aplicable.
Si l’Assegurador i l'Assegurat no arriben a un acord sobre les quantitats que han de ser avançades, es
procedirà a l'avançament d'aquelles que l'Assegurador determini que són raonables i adequades, fins
que s’acordi o s’estableixi una altra quantitat diferent en virtut d’aquesta pòlissa. L’Assegurador es
reserva el dret d’exigir el reemborsament dels imports avançats en cas que, i en la mesura que,
posteriorment es determini que l’Assegurat no tenia dret a aquest pagament.
L’Assegurador abonarà o reemborsarà les despeses anteriorment esmentades així com qualssevol
altres cobertes sota aquesta pòlissa prèvia presentació de factures o justificants de pagament prou
detallats.
8.6. Consentiment
Els Assegurats no admetran o assumiran cap responsabilitat, negociaran o tancaran un acord o
liquidació, s’aquietaran davant d’una sentència o resolució o incorreran en despeses o imports coberts
en aquesta pòlissa per una pèrdua o derivats d’una reclamació, sense el previ consentiment exprés per
escrit de l’Assegurador. Únicament aquelles responsabilitats, acords o liquidacions, sentències,
resolucions i despeses o imports coberts sota aquesta pòlissa aprovats per l’Assegurador seran
indemnitzats d’acord amb els termes d’aquest contracte.
L’Assegurador no denegarà sense motiu justificat el seu consentiment a qualsevol acord o decisió
estipulat sempre que hagi pogut intervenir efectivament en la defensa de la reclamació i en la negociació
de qualsevol acord o liquidació. Aquest requeriment no es considerarà aplicable per a cap despesa de
defensa incorreguda amb relació a les cobertures de la pòlissa per un despatx d’advocats independent
del panell legal preaprovat.
L’Assegurador es reserva el dret d’investigar, dirigir les negociacions i, amb el consentiment per escrit
de l'Assegurat (que no podrà denegar-lo ni retardar-lo de manera injustificada), liquidar o actuar sobre
qualsevol reclamació.
8.7. Subrogació i recobrament
L’Assegurador, en cas d’haver realitzat qualsevol pagament sota aquesta pòlissa, se subrogarà en tots
els drets i les accions de l’Assegurat amb la finalitat de recobrar allò pagat. L’Assegurat haurà de
cooperar amb l’Assegurador en l’exercici del seu dret de subrogació i l’Assegurat no realitzarà cap acte
o omissió en perjudici d’aquest dret.
Qualsevol quantitat recuperada en excés del pagament total per part de l’Assegurador serà tornada a
cada Assegurat un cop deduït el cost incorregut per l’Assegurador en aquesta recuperació. A la seva
completa discreció, l’Assegurador podrà renunciar per escrit a qualsevol dels drets establerts en aquest
apartat, i queda acordat de forma expressa que l’Assegurador no exercirà els seus drets de recobrament
davant d'un Assegurat respecte d'una reclamació, tret d'aquells casos en què es pugui establir que la
conducta especificada en l'exclusió d’actes intencionats resulta aplicable a l’esmentada reclamació i a
l’esmentat Assegurat.
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9. DISPOSICIONS ADDICIONALS
9.1. Àmbit temporal
S’entén i s’acorda que la cobertura d’aquesta pòlissa s’atorgarà únicament respecte d’aquelles
reclamacions presentades per primer cop contra els Assegurats durant el període d’Assegurança (o, si
s'escau, durant el període informatiu), per qualsevol acte culpós que hagués tingut lloc posteriorment a
la data de retroactivitat.
Per a qualsevol entitat administrativa dependent, aquests actes necessiten haver estat comesos
posteriorment a la data en la qual l’entitat es converteixi o s’hagi convertit en una entitat administrativa
dependent i anteriorment a la data en la qual l’entitat deixi de ser o hagi deixat de ser una entitat
administrativa dependent.
Per a qualsevol entitat externa, aquests actes necessiten haver estat comesos posteriorment a la data
en la qual l’entitat es converteixi o s’hagi convertit en una entitat externa i anteriorment a la data en la
qual l’entitat deixi de ser o hagi deixat de ser una entitat externa.
9.2. Àmbit territorial
Aquesta pòlissa atorga cobertura davant de reclamacions presentades o mantingudes dins de la
jurisdicció d’Espanya, i/o reclamacions presentades a qualsevol part del món però basades en les lleis
espanyoles.
9.3. Concurrència d’assegurances
Quan qualsevol dels riscs coberts per aquesta pòlissa en el període pactat ho estigués també per un
altre Assegurador, l’Assegurador indemnitzarà únicament aquella part de la pèrdua l’import de la qual
sobrepassi la quantitat assegurada en l’anterior contracte d’Assegurança i únicament pel que fa a aquest
excés. En cas que l’altra pòlissa estigui subscrita com a Assegurança específica d’excés per sobre dels
límits disposats en aquesta pòlissa, la indemnització serà pagada íntegrament fins al límit pactat.
S’acorda expressament que la cobertura atorgada per aquesta pòlissa per a qualsevol pèrdua sota
l’extensió de “Representants en entitats externes” s’aplicarà en excés de qualsevol Assegurança en
vigor de l’entitat externa així com de qualsevol indemnització disposada per l’entitat externa.
9.4. Canvi de control
En cas que durant el període d’Assegurança tingués lloc un canvi de control, la cobertura atorgada en
aquesta pòlissa s’aplicarà únicament a aquells actes culposos comesos anteriorment a la data en la
qual va tenir lloc aquest canvi i aquesta pòlissa quedarà automàticament resolta al terme del període
d'Assegurança.
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9.5. Exempció de responsabilitat
Els serveis que presti un tercer a un Assegurat en connexió amb les cobertures i les extensions
d’aquesta pòlissa li són directament prestats a l’Assegurat en la seva condició de client d’aquest tercer
sense la supervisió o el control per part de l’Assegurador. En virtut de l’anterior, l’Assegurador no pot
garantir la prestació d’aquests serveis professionals i no assumeix cap responsabilitat o cap altra
conseqüència que es derivi de la prestació de serveis per aquest tercer.
.
Mitjançant la signatura d'aquest document vostè atorga el consentiment necessari per al tractament de
la informació personal exclusivament per als fins dalt transcrits, inclosa la transferència internacional als
Estats Units d'Amèrica.
10. SUMES ASSEGURADES
Les empreses licitadores hauran de presentar proposicions que, com a mínim, contemplin les següents
indemnitzacions:
10.1. Límit d’indemnització
Límit d’indemnització agregat per període d’Assegurança per al conjunt de les pèrdues sota totes les
cobertures i extensions combinades: 3.000.000 €
10.2. Sublímits d’indemnització
El sublímit d'indemnització agregat següent és per reclamació, forma part i no és una addició al límit
d’indemnització:
Despeses de restitució d’imatge
Pèrdua de documents
Despeses d’assistència psicològica

100.000 €
150.000 €
50.000 €

11. FRANQUICIES
No s’estableixen franquícies.
12. DATA DE RETROACTIVITAT
Il·limitada.
13. DATA DE CONTINUÏTAT
S’estableix com a data de continuïtat de la pòlissa el 23-07-2009. Per tant, la Companyia adjudicatària,
Expedient 2021/09

58

es compromet a assumir els sinistres no declarats en la pòlissa actual ocorreguts d’es d’aquesta data
sense que pugui adduir l’exclusió de fets coneguts.
14. GESTIÓ DE LA PÒLISSA
L’entitat adjudicatària ha d’emetre dins de les 72 hores següents a la data d’efecte de la pòlissa, la carta
de garantia provisional amb les condicions establertes en aquest plec, i ha de facilitar a l’Ens Públic la
pòlissa definitiva dins el primer mes a partir de la data en què entra en vigor l’Assegurança contractada
o de la seva renovació, així com qualsevol altre documentació que sigui necessària.
L’entitat adjudicatària col·laborarà amb el personal municipal encarregat del seguiment de sinistres
pendents i facilitarà obligatòriament la informació de sinistralitat següent:
Número de referència del sinistre.
Situació del sinistre.
Concepte de la garantia indemnitzada.
Valoració del sinistre, on ha de figurar, a més, l’import de la franquícia.
Provisió tècnica actualitzada
Import indemnitzat
Data del pagament
En tots els sinistres informe pericial on figurarà entre altres, la franquícia (si fos el cas), el nom del perit,
la data de peritació i l’import a indemnitzar.
En el cas de desacord en la cobertura del sinistre o en la determinació de l’import a indemnitzar, es
tractarà en una comissió constituïda a per a sinistres problemàtics i composada per dos representants
de l’entitat adjudicatària, dos tècnics municipals i el corredor que gestiona la pòlissa. Els acords presos
en aquestes Comissions vincularan a totes les parts afectades.
15. PRIORITAT D´APLICACIÓ DELS PLECS
En cas de contradicció o divergència entre les Condicions Generals, Particulars i Especials de la pòlissa
i el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que regeixen la contractació de les
assegurances de la Universitat, aquestes darreres prevaldran sobre les condicions de la pòlissa.
16. GARANTIES OPCIONALS I PROPOSTES DE MILLORA
Les següents garanties són de licitació opcional, i atorgaran una puntuació addicional a l’Asseguradora
licitadora que es presenti a aquest LOT 4.
16.1. Millora del límit de despeses de Restitució d’Imatge
Increment del límit assegurat al següent:
a) 250.000 €
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b) 350.000 €
c) 400.000 €
16.2. Millora de límit de Pèrdua de Documents
Increment del límit assegurat al següent:
a) 250.000 €
b) 300.000 €
c) 400.000 €
16.3. Millora del límit de despeses d’Assistència Psicològica
Increment del límit assegurat al següent:
a) 100.000 €
b) 150.000 €
c) 300.000 €
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LOT 5: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I
COMPTABLE DELS CÀRRECS I TREBALLADORS DE LES ENTITATS DEPENDENTS DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
1. OBJECTE DE LA LICITACIÓ I ASSEGURANÇA
L'objecte del present plec es la contractació per part de la Universitat de Barcelona i totes les seves
fundacions vinculades que es descriuran més endavant, l’Assegurança que garanteixi les
conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat personal dels càrrecs electes i personal al
servei de la Universitat de Barcelona i entitats del Grup UB, causats per acció o omissió a terceres
persones durant l’exercici de la seva activitat al servei dels esmentats Ens Públics, segons normativa
vigent.
2. CONTRACTANT
Universitat de Barcelona
3. ASSEGURATS
Fundació Institut de Formació Contínua (IL3)
Fundació Bosch i Gimpera
Fundació Josep Finestres
Fundació Solidaritat
Fundació Montcelimar
Fundació Guasch Coranty
Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons
Cultura Innovadora i Científica UB
Fundació Privada R. Amigó Cuyàs
4. ACTIVITAT
Centres d’ensenyament superior i altres entitats amb realització de treballs d’investigació, docència,
desenvolupament, formació continuada, transferència del coneixement, tecnologia i innovació, prestació
de treballs i serveis a tercers, cooperació internacional, així com activitats residencials i esportives a
través dels Col·legis Majors i Servei d’Esports.
5. COBERTURES A L’ASSEGURAT PERSONA FÍSICA
5.1. Responsabilitat personal directa i responsabilitat per actes d'altres
L’Assegurador abonarà:
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(i) els perjudicis,
(ii) les multes administratives i
(iii) les despeses de defensa
derivats d'una reclamació presentada contra l’Assegurat:
(a) per un error de gestió en la seva condició de Assegurat, o
(b) per un error de gestió que l’Assegurat NO va cometre, però del què, no obstant, l’Assegurat
sigui legalment responsable en la seva condició d’Assegurat,
incloent, a títol enunciatiu però no limitatiu, aquelles reclamacions presentades per:









L’entitat sense ànim de lucre;
accionistes;
empleats;
organismes públics amb facultats inspectores o de control;
administradors concursals;
socis comercials;
competidors; o
qualsevol altre tercer.

5.2. Responsabilitat com a fundador de la entitat sense ànim de lucre
L’Assegurador abonarà:
(i) els perjudicis,
(ii) les multes administratives i
(iii) les despeses de defensa
per la seva responsabilitat com a fundador de la entitat sense ànim de lucre derivada d'una reclamació
presentada contra l’Assegurat en la seva condició de fundador.
L’Assegurador abonarà la responsabilitat com a fundador de la entitat sense ànim de lucre dins del
sublímit d'indemnització establert.
5.3. Responsabilitat per pràctiques d'ocupació indegudes
L’Assegurador abonarà:
(i) els perjudicis,
(ii) les multes administratives i
(iii) les despeses de defensa
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derivats d'una reclamació per pràctiques d'ocupació indegudes presentada contra l’Assegurat en la seva
condició d’Assegurat de la entitat sense ànim de lucre.
5.4. Despeses de restitució d'imatge
L’Assegurador abonarà les despeses de restitució d'imatge incorregudes arran d'una reclamació coberta
sota els epígrafs anteriors. L’Assegurador abonarà les despeses de restitució d'imatge dins del sublímit
d'indemnització establert.
5.5. Despeses d’investigació
L’Assegurador abonarà les despeses d'investigació incorregudes arran d'una reclamació que legalment
obligui a l’Assegurat a comparèixer en una investigació.
5.6. Reemborsament a la entitat sense ànim de lucre
L’Assegurador reemborsarà a la entitat sense ànim de lucre en cas que aquesta hagués indemnitzat a
l’Assegurat per una pèrdua soferta per l’Assegurat com a conseqüència d'una reclamació coberta per
aquesta pòlissa en virtut de les cobertures A i E anteriors, ambdues incloses.
5.7. Límit especial en excés de consellers no-executius
L’Assegurador abonarà en nom de cada conseller no-executiu tota pèrdua de cada conseller no-executiu
derivada d'una reclamació per un error de gestió de l'esmentat conseller no-executiu, sempre que
s'haguessin esgotat: (i) el límit d'indemnització; (ii) totes les altres assegurances de responsabilitat
d'administradors i directius que fossin d'aplicació (independentment que es subscriguin específicament
o no en excés del límit d'indemnització d'aquesta pòlissa); i (iii) qualsevol altra indemnització per pèrdues
a disposició d'aquests consellers no-executius.
La present garantia està sublimitada al 50% del límit d'indemnització amb un màxim de 1.000.000 € per
conseller no-executiu i amb un agregat anual de 3.000.000 € per període d'Assegurança.
6. COBERTURES ADDICIONALS
6.1. Noves filials
Queda ampliada la definició de "filial" a tota nova entitat constituïda o adquirida després de la data
d'efecte de la present pòlissa o de les seves successives anualitats, en la qual el Prenedor de la pòlissa,
bé directament o indirectament a través d'una o diverses de les seves filials, ostenti el dret legal de triar
o nomenar la majoria del seu consell d'administració o similar òrgan d'administració; sempre que
aquesta nova entitat (i) no hagués fet una oferta pública de les seves accions o cotitzi en una borsa o
mercat de valors, que (ii) no sigui una institució financera, o (iii) no tingui el domicili a EUA d'Amèrica.
En cas de no complir-se el requisit (iii) anterior l'Assegurador podrà estudiar, prèvia sol·licitud escrita del
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Prenedor de la pòlissa, atorgar cobertura a la nova entitat sempre i quan es faciliti informació i
documentació suficient, podent exigir una prima addicional que reflecteixi l'increment en el risc.
6.2. Entitats participades
Les cobertures del present contracte s'estenen expressament a les persones físiques representants
permanents de la entitat sense ànim de lucre i/o a les persones físiques que hagin rebut mandat escrit
de la entitat sense ànim de lucre en entitats participades, a la data d'efecte de la present pòlissa o amb
anterioritat o durant el període d'Assegurança, per tal de cobrir aquelles reclamacions en contra seu per
errors de gestió.
La present extensió no s'aplica a qualsevol reclamació presentada directament per o per compte de la
entitat participada o qualsevol dels seus administradors, directius, fideïcomissaris, gerent o càrrec
equivalent, excepte per:
(i) aquelles reclamacions presentades en forma d'acció social sense la sol·licitud, assistència o
participació activa de la pròpia entitat participada o qualsevol dels seus administradors, directius,
fideïcomissaris, gerent o càrrec equivalent, o
(ii) aquelles reclamacions per pràctiques d'ocupació indegudes presentades per qualsevol
administrador, directiu, fideïcomissari, gerent o càrrec equivalent de la entitat participada.
(iii) aquelles reclamacions presentades per qualsevol Assegurat en la qual pretengui una indemnització
o acció de repetició com a conseqüència directa d'una altra reclamació anterior que, d'haver-se formulat
contra l’Assegurat, hagués estat coberta sota aquesta pòlissa.
(iv) aquelles reclamacions presentades per qualsevol antic administrador o directiu o empleat de l' entitat
participada que, al menys durant els últims quatre anys previs a la data en què la reclamació es presenta
per primera vegada, no hagi prestat els seus serveis com a administrador, membre de qualsevol
comissió, conseller delegat, directiu, gerent o càrrec equivalent degudament designat o consultor de
l'entitat participada.
6.3. Fiances
Les cobertures del present contracte s'estenen expressament a les fiances que resultin d'una reclamació
presentades contra l’Assegurat durant el període d'Assegurança per un error de gestió o pràctiques
d'ocupació indegudes.
La pèrdua de la fiança establerta per respondre de la seva compareixença, deguda a la seva
incompareixença, obligarà a l’Assegurat o al Prenedor de la pòlissa al seu reintegrament. De la mateixa
manera, i en cas de ser decretada per un jutge o tribunal una responsabilitat penal pecuniària o si la
reclamació no estigués coberta sota aquesta pòlissa, l’Assegurat o si escau el Prenedor de la pòlissa,
està obligat a reintegrar a l’Assegurador la quantitat corresponent a la fiança prestada.
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6.4. Despeses d'emergència
En cas de donar-se una reclamació i raonablement no fos possible, per raons d'emergència, obtenir el
previ consentiment per escrit de l'Assegurador per incórrer en despeses de defensa, es recorda que
l’Assegurador aprovarà amb caràcter retroactiu els despeses de defensa incorregudes fins a un màxim
del 20% del límit d'indemnització.
6.5. Responsabilitat tributària
Les cobertures del present contracte s'estenen expressament a la responsabilitat tributària subsidiària
dels administradors o directius de la entitat sense ànim de lucre que els pogués ser exigida en la seva
condició de tals d'acord amb el que disposa l'article 43.1 de la Llei general tributària (Llei 58/2003, de
17 de desembre) només després de produir-se una reclamació en la seva contra al·legant un error de
gestió no intencionat basat en una o diverses de les següents conductes: (i) no haver realitzat els actes
necessaris que siguin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions i deures tributaris,
(ii) haver consentit l'incompliment per qui d'ells depenguin, o (iii) haver adoptat acords que possibilitessin
les infraccions.
S'acorda expressament que la present extensió no atorga cobertura a cap reclamació presentada contra
un administrador o directiu de la entitat sense ànim de lucre que: (i) al·legui qualsevol altra classe de
responsabilitat tributària, o (ii) reclami multes administratives, o (iii) quedi exclosa per l'apartat 9.1 "Actes
intencionats" de l'apartat 9 "Exclusions" .
6.6. Cobertura en Procediments d'insolvència
Les cobertures de el present contracte s'estenen expressament a:
6.6.1. La indemnització que legalment els pogués ser exigida als administradors o directius de la entitat
sense ànim de lucre en la seva condició de tals de com a conseqüència d'una reclamació en contra seva
basada en, originada per, atribuïble a, o relacionada amb la seva actuació en una situació de concurs,
tal com estableix la Llei Concursal 22/2003 o qualsevol llei o noma que la desenvolupi o esmeni, així
com qualsevol normativa similar a qualsevol altra jurisdicció.
S'entén i s'acorda, que únicament quedaran cobertes sota aquesta extensió de cobertura les
reclamacions derivades d' error de gestió no intencionat dels administradors o directius de la entitat
sense ànim de lucre en una situació de concurs que afecti tant a la entitat sense ànim de lucre com a
les entitats participades, i que consistirà en:
(i) Haver incomplert involuntàriament el deure de sol·licitar la declaració de concurs quan concorre
alguna de les circumstàncies regulades sota l'article 2.4 de la Llei Concursal.
(ii) Haver incomplert involuntàriament el deure de col·laboració amb el jutge del concurs i amb
l'administració concursal, no haver facilitat involuntàriament la informació necessària o convenient per a
l'interès del concurs o no haver assistit, per si o per mitjà d’apoderat, a la Junta de creditors.
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(iii) No haver formulat involuntàriament els comptes anuals, no haver-lo sotmès a auditoria
involuntàriament, quan s'estigués obligat a fer-ho, o, una vegada aprovades, no haver dipositat
involuntàriament en el Registre Mercantil en algun dels tres últims exercicis anteriors a la declaració de
concurs.
6.6.2. Les despeses d'aval concursal incorregudes arran d'una reclamació presentada contra un
Assegurat durant el període d'Assegurança per un error de gestió .
L’Assegurador abonarà les despeses d'aval concursal dins el sublímit d'indemnització establert.
6.7. Exclusions de la cobertura en Procediment d'insolvència
Sense perjudici de la resta d'exclusions incloses en la secció 9 de la present pòlissa, s'entén i s'acorda
que en cap cas quedaran cobertes sota aquesta cobertura les reclamacions basades en, originades per,
atribuïbles a, o relacionades amb qualsevol de les següents actuacions dels administradors o directius
de la entitat sense ànim de lucre davant d'una situació de concurs, d'acord amb l'article 164.2 de la Llei
Concursal o normativa equivalent en qualsevol altra jurisdicció i consistent en:
(i) Haver incomplert l'obligació de portar la comptabilitat, portar una doble comptabilitat o haver comès
una irregularitat rellevant per a la comprensió de la situació patrimonial o financera del deutor a què
representen.
(ii) Haver comès inexactitud greu en qualsevol dels documents acompanyats a la sol·licitud de declaració
de concurs o presentats durant la tramitació de procediment, o haver acompanyat o presentat
documents falsos.
(iii) Haver incomplert el conveni per causa imputable al deutor concursat.
(iv) Haver alçat la totalitat o part dels béns del deutor a què representen en perjudici dels creditors o
haver realitzat qualsevol acte que retardi, dificulti o impedeixi l'eficàcia d'un embargament en qualsevol
classe d'execució iniciada o de previsible iniciació.
(v) Haver tret, durant els dos anys anteriors a la data de la declaració de concurs i de manera fraudulenta,
béns o drets del patrimoni del deutor a què representen.
(vi) Haver realitzat, abans de la data de la declaració de concurs de deutor a què representen, actes
jurídics encaminats a simular una situació patrimonial fictícia.
6.8. Antics administradors i directius
En cas de no renovació d'aquesta pòlissa, qualsevol administrador o directiu que, amb anterioritat al
venciment del període d'Assegurança, hagués cessat com a administrador o directiu, tindrà dret de
forma automàtica a un període informatiu il·limitat, sense prima addicional, per reclamacions
presentades contra ells en la seva condició de administradors o directius.
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No tindrà dret a aquest període informatiu d'haver-se produït el cessament com a conseqüència
d'inhabilitació, suspensió, destitució o per raó d'un canvi significatiu o interlocutòria de declaració de
concurs del Prenedor de la pòlissa, durant l'últim període d'Assegurança .
6.9. Despeses d'assistència psicològica
Les cobertures del present contracte s'estenen expressament a les despeses d'assistència psicològica
incorregudes arran d'una reclamació presentada durant el període d'Assegurança per un error de gestió.
L’Assegurador abonarà les despeses d'assistència psicològica dins el sublímit d'indemnització establert.
6.10. Període informatiu
A la finalització del període d'Assegurança d'aquesta pòlissa:
(i) si el Prenedor de la pòlissa declinés renovar aquesta pòlissa, l’Assegurat té dret, sense prima
addicional, a un període informatiu de 12 mesos a comptar de la data de cancel·lació o de la no
renovació,
(ii) si l’Assegurador no oferís condicions de renovació, l’Assegurat tindrà igualment dret a un període
informatiu gratuït de 12 mesos, no obstant el Prenedor de la pòlissa podrà optar de forma addicional a
contractar les opcions de període informatiu que a continuació es detallen i que es computarà des de la
data de cancel·lació o de la no renovació:
(a) 24 mesos, previ pagament d'una prima addicional del 100% de l'última prima total anual, o
(b) 36 mesos, previ pagament d'una prima addicional del 150% de l'última prima total anual.
Si el Prenedor de la pòlissa optés per contractar el període informatiu addicional que estableix el paràgraf
b) ha de sol·licitar per escrit i abonar la prima addicional dins dels 30 dies següents a la data de
cancel·lació o no renovació d'aquesta pòlissa.
L’Assegurat no tindrà dret a qualsevol període informatiu si (i) durant l'últim període d'Assegurança
hagués hi hagués hagut un canvi significatiu; (b) en aquest moment la prima total anual de la pòlissa no
hagués estat abonada; o (c) el Prenedor de la pòlissa hagués renovat o substituït aquesta pòlissa per
una altra pòlissa que cobreixi totalment o parcialment els mateixos riscos.
6.11. Despeses addicionals en processos d'extradició
Les cobertures de el present contracte s'estenen expressament a:
(i) Despeses de defensa en processos d'extradició
L’Assegurador abonarà els imports raonables de despeses, honoraris, i costos en els quals hagués
incorregut l’Assegurat, amb el consentiment previ per escrit de la Companyia, per, o per compte d'un
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Assegurat en la seva condició de tal, en relació amb la defensa d'un procés d'extradició iniciat en la seva
contra com a conseqüència de:
(a) la recepció per la seva part d'una notificació oficial per escrit de l'autoritat governamental competent
comunicant la petició d'extradició en la seva contra; o
(b) l'execució d'una ordre d'arrest en la seva contra.
(ii) Despeses de crisi per extradició i despeses de comunicació per extradició
L’Assegurador abonarà les despeses que s'indiquen a continuació en què l’Assegurat hagi incorregut
amb el consentiment previ per escrit:
(a) Despeses de comunicació per extradició, i
(b) Despeses de crisi per extradició.
L’Assegurador abonarà les despeses addicionals en procés d'extradició dins el sublímit d'indemnització
establert.
6.12. Advocats interns
Les cobertures del present contracte s'estenen expressament als perjudicis i despeses de defensa que
resultin d'una reclamació presentada originàriament durant el període d'Assegurança (o el període
informatiu) contra un advocat intern, sempre que aquest advocat intern sigui reconegut a títol personal
com responsable de l'error de gestió i la responsabilitat no pogués ser imputable a la entitat sense ànim
de lucre.
L' Assegurador abonarà aquesta cobertura dins el sublímit d'indemnització .
7. COBERTURES A L’ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE
7.1. Responsabilitat per pràctiques d'ocupació indegudes per a la entitat sense ànim de lucre
L’Assegurador abonarà
(i) Els perjudicis
(ii) Els despeses de defensa
derivats d'una reclamació per pràctiques d'ocupació indegudes presentada contra la entitat sense ànim
de lucre per una pràctica d'ocupació indeguda comesa per l’Assegurat persona física. L’Assegurador
abonarà la present cobertura dins el sublímit d'indemnització i franquícia establerts.
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7.2. Despeses legals d'un accionista derivats d'una acció social de responsabilitat
L’Assegurador abonarà les despeses o honoraris legals no inclosos en la definició de despeses de
defensa, en els quals hagués incorregut qualsevol accionista de la entitat sense ànim de lucre per instar
una reclamació per via d'una acció social de responsabilitat (incloent la que estableix l'article 239 de la
Llei 31/2014 de entitat sense ànim de lucres de capital o qualsevol altra acció similar de qualsevol altra
jurisdicció) en nom de la entitat sense ànim de lucre contra un Assegurat sempre que, legalment, a la
entitat sense ànim de lucre se li imposi l'obligació de l'abonament.
Únicament a l'efecte d'aquesta cobertura, per despeses o honoraris legals s'entendrà a més aquelles
altres despeses a què l'accionista hagués incorregut amb els límits que preveu l'article 394 de la Llei
1/2000 d'enjudiciament civil, o qualsevol altra normativa similar que pugui ser aplicable.
Les despeses cobertes en la present extensió no inclouen els salaris, hores extres, honoraris,
retribucions de qualsevol empleat o Assegurat, o altres costos fixos de la entitat sense ànim de lucre .
7.3. Cobertura d'administrador persona jurídica en filials i entitats participades
Les cobertures de el present contracte s'estenen expressament als perjudicis i despeses de defensa
que resultin d'una reclamació presentada originàriament durant el període d’Assegurança (o el període
informatiu) contra la entitat sense ànim de lucre sempre que la reclamació al·legui, derivi de, o es basi
en una responsabilitat de la entitat sense ànim de lucre per un error de gestió , real o presumpte, comès
en l'exercici de les seves funcions com administrador persona jurídica d'una filial i d'una entitat
Participada
L’Assegurador abonarà els perjudicis i despeses de defensa de la present cobertura dins del sublímit
d'indemnització i franquícia establerts.
7.4. Despeses de defensa de la Entitat sense ànim de lucre en procediments penals a Espanya
Les cobertures de el present contracte s'estenen expressament a les despeses de defensa incorregudes
per la entitat sense ànim de lucre, amb el previ consentiment per escrit de l' Assegurador, davant els
jutjats i tribunals espanyols i sempre que s'exigeixi la responsabilitat penal de la entitat sense ànim de
lucre conjuntament amb l’Assegurat persona física d'acord amb la legislació penal espanyola per un
error de gestió d’aquest Assegurat o persona física, fins al sublímit d'indemnització establert.
Aquesta cobertura no s'aplicarà respecte de reclamacions que siguin procediments penals seguits fora
del territori espanyol; o que es derivin de: (a) qualsevol investigació, incloent judicials, diferents de la
fase d'instrucció del propi procediment penal referit a aquesta cobertura, que poguessin seguir-se en
relació amb l’esmentat procediment penal; (b) la substanciació separada de peça de responsabilitat civil,
de conformitat amb el que estableix la Llei d'enjudiciament criminal. Així mateix, s'exclouen
expressament qualsevol altres pèrdues derivades dels procediments penals a què fa referència la
cobertura atorgada mitjançant la present cobertura.
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7.5. Serveis de Gestió de Crisi a l'Entitat sense ànim de lucre
Les cobertures d'aquesta pòlissa s'estén expressament als honoraris, costos i despeses raonables en
què pugui incórrer l'entitat sense ànim de lucre durant el període d'Assegurança, amb el previ
consentiment per escrit de l'Assegurador, per a la contractació d'una firma de crisi, amb la finalitat de
mitigar un dany a la reputació de l'entitat sense ànim de lucre com a conseqüència d'una situació de
crisi que tingui lloc durant el període d'Assegurança.
L'Assegurador abonarà els honoraris, costos i despeses cobertes en la present cobertura de conformitat
amb el sublímit d'indemnització.
8. DEFINICIONS
El significat dels termes destacats serà el relacionat a continuació.
8.1. Per "administrador o directiu"
S'entendrà:
(i) tota persona física actual, passada o futura, que hagi estat degudament nomenada o elegida d'acord
amb la llei i els estatuts pels càrrecs d'Administrador, Conseller, Director, Gerent, Patró o membre de
Comitè de Direcció (o òrgan equivalent), que realitzi funcions d'alta direcció o ostenti poders de gerència
i govern en la entitat sense ànim de lucre, així com tota persona física representant permanent d'una
persona jurídica administradora de la entitat sense ànim de lucre, o tota persona física degudament
nomenada o elegida, d'acord amb una legislació estrangera, per a càrrecs similars;
(ii) tot empleat actual, passat o futur de la entitat sense ànim de lucre, que de fet o en la pràctica ostenti
funcions d'alta direcció en la entitat sense ànim de lucre o tot administrador, directiu o empleat actual,
passat o futur de la entitat sense ànim de lucre la responsabilitat en qualitat d'administrador de fet de la
entitat sense ànim de lucre sigui establerta per un tribunal.
8.2. Per "patró persona jurídica"
S'entendrà la persona jurídica, espanyola o estrangera, que sigui formalment nomenada administrador
o patró d'una Companyia mercantil, sempre que aquest nomenament sigui vàlid i tingui efecte a l'empara
de la llei i dels estatuts d'aquesta Companyia.
8.3. Per "àmbit territorial "
S'entendrà aquells territoris on s'atorga cobertura a les reclamacions presentades contra els Assegurats.
8.4. Per "Assegurat"
S'entendrà qualsevol:
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(i) administrador o directiu;
(ii) fundador;
(iii) treballador, encara que únicament:
(a) mentre exerceixi tasques de gestió o supervisió de la entitat sense ànim de lucre;
(b) respecte a una reclamació que al·legui una pràctica d'ocupació indeguda; o
(c) mentre sigui co-demandat al costat d'un administrador o directiu o fundador de la entitat
sense ànim de lucre a causa de la suposada assistència o participació conjunta de
l'esmentat empleat en un error de gestió.
(iv) alguna de les persones mentre actuïn en funcions executives o de gestió:
(a) el Gerent de riscos del Prenedor de la pòlissa;
(b) el secretari i vicesecretari del Consell d'Administració del' Prenedor de la pòlissa;
(c) el director de l'Assessoria Jurídica Interna (també anomenat " General Counsel ") de la
entitat sense ànim de lucre;
(d) el director de Compliment (també anomenat "Compliance Officer ") de la entitat sense
ànim de lucre;
(e) el director de Control Financer (també anomenat "Financial Controlle") de la entitat
sense ànim de lucre;
(f) Delegat de Protecció de Dades (també anomenat " Data Protection Officer ") de la entitat
sense ànim de lucre.
Però únicament en la mesura que tal Assegurat estigui actuant per o en nom de la entitat sense
ànim de lucre (o del Prenedor de la pòlissa) en relació amb les persones indicades en l'apartat (iv)
en qualsevol de les funcions anteriorment indicades.
(v) el cònjuge, parella de fet legalment reconeguda, massa hereditària, o els hereus, representants
legals o marmessors de (i), (ii), (iii) o (iv), encara que únicament en la seva condició de tals.
El terme "Assegurat" no inclou administradors concursals, auditors, liquidadors, interventors,
administradors de patrimonis, administradors judicials, administradors provisionals designats per
qualsevol autoritat competent, fideïcomissaris, creditors hipotecaris amb possessió de la propietat,
o qualsevol altre càrrec anàleg diferent de l'empleat de la entitat sense ànim de lucre.
(vi) la entitat sense ànim de lucre en relació amb les cobertures incloses anteriorment.
8.5. Per "Assegurador"
S'entendrà la Companyia Asseguradora adjudicatària del contracte.
8.6. Per "canvi significatiu"
S'entendrà qualsevol dels següents casos: (i) el Prenedor de la pòlissa es fusiona amb una altra entitat
diferent d'una filial; (ii) una persona física o jurídica, o grup de persones físiques i/o jurídiques que actuen
en concert, adquireixen el dret a exercir més del 50% de el dret de vot a les juntes d'accionistes del
Prenedor de la pòlissa o controlen el nomenament dels consellers amb capacitat per a exercir la majoria
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dels drets de vot en els consells d'administració o similar òrgan d'administració del Prenedor de la
pòlissa; (iii) un cop declarat el concurs, s'inicia la fase de liquidació del Prenedor de la pòlissa.
8.7. Per "conseller no-executiu"
Qualsevol persona física que exerceixi o durant el període d'Assegurança comenci a exercir el càrrec
de membre de consell d'administració del Prenedor de la pòlissa i:
(i) no exerceixi funcions d'alta direcció ni sigui empleat de la entitat sense ànim de lucre; i
(ii) no rebi o no hagi rebut compensació de la entitat sense ànim de lucre per qualsevol altra tasca
(incloent els serveis de consultoria) que no sigui la pròpia de la seva condició de membre de consell
d'administració.
8.8. Per "contaminant"
S'entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu, qualsevol irritant o contaminant sòlid, líquid, gasós,
biològic, radiològic o termal, ja passi de manera natural o d'una altra manera, incloent asbestos, fum,
vapor, sutge, fibres, floridura, espores, fongs, gèrmens, virus, gasos, àcids, alcalins, material nuclear o
radioactiu de qualsevol tipus, substàncies químiques, residus o qualsevol altra substància tòxica o
perillosa. El terme "residus" inclourà a títol enunciatiu però no limitatiu, qualsevol material per a ser
reciclat, re-condicionat o recuperat.
8.9. Per "empleat o treballador"
S'entendrà qualsevol treballador, passat, present o futur de la entitat sense ànim de lucre que, en la
seva condició de tal, presti els seus serveis en nom de la entitat sense ànim de lucre dins de l'àmbit
d'organització i direcció d'aquesta entitat sense ànim de lucre, bé a temps complet, parcial, temporal o
estacional, i que, en contraprestació a aquests serveis, rebi una retribució. El terme " empleat " no inclou
els consellers no executius, consultors, contractistes independents, advocats o comptables, delegats o
agents que siguin externs.
8.10. Per "entitats participades"
S'entendrà qualsevol entitat, diferent d'una filial, que sigui:
(i) una entitat sense ànim de lucre (incloent a títol enunciatiu però no limitatiu fundacions i associacions);
o
(ii) una entitat en la qual la entitat sense ànim de lucre tingui una participació minoritària, i sempre que
(a) els seus fons propis no siguin negatius; (b) no sigui una institució financera; o (c) no tingui el domicili
a EUA d'Amèrica.
8.11. Per “entitat sense ànim de lucre”
S’entendrà els Assegurats de la pòlissa i les seves filials.
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8.12. Per "error de gestió"
S'entendrà qualsevol incompliment d'un deure o d'una obligació, qualsevol declaració errònia o inexacta,
qualsevol negligència, error, omissió o qualsevol altre acte, real o suposat, d'un Assegurat, en la seva
condició de tal en la gestió de la entitat sense ànim de lucre, o qualsevol altra qüestió reclamada contra
dit Assegurat únicament per raó de la seva condició de tal. El terme "error de gestió" no inclou les
pràctiques d'ocupació indegudes.
8.13. Per "data de continuïtat"
S'entendrà la data d'efecte de la primera pòlissa de responsabilitat d'administradors i directius
mantinguda ininterrompudament pel Prenedor de la pòlissa amb l’Assegurador, o qualsevol altra data
que s'hagi convingut amb l’Assegurador i que s'indiqui en les condicions particulars.
En relació amb les Cobertures de Protecció a la Entitat sense ànim de lucre, aquesta data serà la data
d'efecte de la pòlissa de responsabilitat d'administradors i directius en la qual s'inclogui cobertures a la
entitat sense ànim de lucre mantinguda ininterrompudament pel Prenedor de la pòlissa amb
l’Assegurador, o qualsevol altra data que s'hagi convingut amb el Assegurador i que s'indiqui en el
present contracte.
8.14. Per "fiances"
S'entendran:
(a) les despeses en què incorri l’Assegurat persona física amb motiu de la constitució i manteniment de
les fiances imposades en causa penal per decisió judicial per garantir la seva llibertat provisional. Les
despeses en què incorrin l’Assegurat en la mesura en què sigui una persona física per a la constitució i
manteniment per decisió judicial per garantir eventuals responsabilitats civils;
(b) la constitució de les fiances civils que li hagin estat imposades per decisió judicial per garantir
eventuals responsabilitats civils;
(c) la constitució de fiances penals imposades per decisió judicial per garantir la seva llibertat provisional,
sempre que l’Assegurat persona física i el Prenedor de la pòlissa ho hagin requerit conjuntament per
escrit i amb el compromís mitjançant qualsevol instrument de garantia vàlida en dret del seu
reintegrament a primer requeriment de l'Assegurador, en cas de pèrdua de la fiança degut a la seva
incompareixença o per qualsevol altre motiu. La present garantia està sublimitada a l'import del 50% del
límit d'indemnització amb un màxim de 3.000.000 euros per període d'Assegurança.
(d) la constitució de la caució que un Assegurat persona física presti, en substitució de les mesures
cautelars acordades per un jutge d'acord amb el que estableixen els articles 746 i 747 de la Llei 1/2000,
de 7 de gener, d'enjudiciament civil.
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8.15. Per "filial"
S'entendrà qualsevol entitat jurídica en la què, a la data d'efecte de la present pòlissa o amb anterioritat,
el Prenedor de la pòlissa, bé directament o indirectament a través d'una o diverses de les seves filials,
ostenti el dret legal de triar o nomenar a la majoria del seu consell d'administració o similar òrgan
d'administració; sempre que aquesta entitat (i) no hagués fet una oferta pública de les seves accions o
cotitzi en una borsa o mercat de valors, o (ii) no sigui una institució financera. Una entitat cessarà de ser
una filial quan deixin de ser aplicables qualssevol de les condicions anteriors.
8.16. Per “firma de crisis”
S’entendrà qualsevol consultora de relacions públiques prèviament aprovada per l’Assegurador.
8.17. Per "fundador"
S'entendrà qualsevol persona física, (i) que actuï o hagués actuat en nom de la entitat sense ànim de
lucre amb l'objecte de constituir al Prenedor de la pòlissa o un filial, i (ii) que sigui administrador o directiu
o empleat o -en el cas de constitució defectuosa- que hagués estat designat per la entitat sense ànim
de lucre per ser administrador o directiu o empleat del Prenedor de la pòlissa o de l’esmentada filial. El
terme "fundador" no inclou els assessors externs o altres persones externes que en el transcurs habitual
de la seva activitat constitueixin companyies.
8.18. Per "despeses d'assistència psicològica"
S'entenen els honoraris professionals de psicòleg en els quals l’Assegurat incorri, amb el consentiment
previ per escrit, a fi de rebre atenció psicològica com a conseqüència d'una reclamació.
8.19. Per "despeses d'aval concursal"
S'entendran les despeses necessàries i raonables en què l’Assegurat incorri legal i personalment, amb
el consentiment previ per escrit, amb motiu de la constitució i manteniment d'aval que pogués el jutge
acceptar en substitució d'un embargament prèviament ordenat contra l’Assegurat de conformitat amb el
article 48 ter de la Llei concursal (Llei 22/2003, de 9 de juliol) en el procés concursal del Prenedor de la
pòlissa.
8.20. Per "despeses de comunicació per extradició"
S'entenen els honoraris, costos i despeses raonables de consultors de relacions públiques contractats
per l’Assegurat directament en relació amb el procés d'extradició iniciat contra l’Assegurat.
8.21. Per "despeses de crisi per extradició"
S'entenen els honoraris, costos i despeses raonables de qualsevol consultor i assessor contractats per
l’Assegurat directament en relació amb un procés d'extradició iniciat contra l’Assegurat.
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8.22. Per "despeses de defensa"
S'entenen els honoraris, costos i despeses necessàries i raonables en què l’Assegurat hagi incorregut,
amb el consentiment previ per escrit, en la investigació, defensa, recurs i/o transacció d'una reclamació
presentada contra l’Assegurat. El terme "despeses de defensa" expressament inclou els honoraris,
costos i despeses raonables d'experts acreditats contractats per l'advocat defensor i aprovats per
l’Assegurador en el seu nom amb l'objecte de preparar una avaluació, informe, valoració, diagnòstic o
refutació de proves amb relació a la defensa d'una reclamació coberta.
8.23. Per "despeses d'investigació"
S'entendran les despeses i honoraris necessaris i raonables en què l’Assegurat incorri, amb el
consentiment previ per escrit, amb l'objecte de complir amb l’obligació legal de comparèixer en una
investigació.
8.24. Per "despeses de restitució d'imatge"
S'entendran les despeses i honoraris necessaris i raonables en què l’Assegurat hagi incorregut, amb el
consentiment previ per escrit, per a la contractació de serveis professionals externs de relacions
públiques (incloent-hi el cost de possibles emissions i publicacions), amb l'objecte de mitigar un mal a
la seva reputació com a conseqüència d'una reclamació, sempre que aquest dany resulti objectivament
constatat a través d'informacions aparegudes en mitjans de comunicació o dades publicades en
qualsevol altre mitjà d'accés públic.
8.25. Per "investigació"
S'entendrà qualsevol diligència, investigació o inspecció, degudament iniciada per un organisme públic
amb facultats inspectores o de control, per analitzar els assumptes de la entitat sense ànim de lucre o
d'un Assegurat de la mateixa i que impliqui una conducta de l’Assegurat en la seva condició de tal però
l’objecte de la qual no sigui declarar-lo legalment responsable. S'entén que una "investigació" té lloc
quan un Assegurat estigui obligat a comparèixer o sigui identificat per escrit per l'esmentat organisme
públic com a objecte d'una diligència, investigació o inspecció. El terme "investigació" no inclou les
diligències, investigacions o inspeccions derivades d'una reclamació als EUA d'Amèrica.
8.26. Per "multes administratives"
S'entendran les multes administratives legalment assegurables, que no siguin de naturalesa penal, que
li hagin estat directament imposades a l’Assegurat per organismes públics amb facultats inspectores o
de control per raó d'una investigació. El terme "multes administratives" no inclou les multes derivades
de l'incompliment o violació de la legislació fiscal ni les multes imposades com a conseqüència d'una
reclamació als EUA d'Amèrica.
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8.27. Per "pèrdua"
S'entendran qualsevol:
(i) perjudicis;
(ii) despeses de defensa;
(iii) fiances;
(iv) multes administratives;
(v) responsabilitat del 'fundador de la entitat sense ànim de lucre;
(vi) despeses d'investigació;
(vii) despeses de restitució d'imatge;
(viii) despeses d'aval concursal;
(ix) despeses d'assistència psicològica;
(x) serveis de gestió de crisis;
(xi) despeses d'emergència;
(xii) danys punitius o exemplaritzants; o
(xiii) pagament efectuat pel Assegurador sota qualsevol extensió de la pòlissa.
El terme "pèrdua" no inclou:
(a) multes i sancions, a excepció de les multes administratives;
(b) tributs, impostos, taxes , quotes a la seguretat social o qualsevol exacció parafiscal a excepció
dels disposat en l'extensió 6.5 "Responsabilitat Tributària" inclosa en la secció 6 "Extensions
(c) indemnitzacions individuals o col·lectives per extincions procedents de relacions laborals;
(d) caucions o avals; ; a excepció del que disposa l'apartat (d) de la definició 8.14. "Fiances";
(e) el cost de satisfer danys o compensacions no monetàries;
(f) els salaris, hores extres, honoraris, retribucions de qualsevol Assegurat o altres costos fixos de
la entitat sense ànim de lucre;
(g) qualsevol altres sumes pagadores d'acord amb qualsevol directriu de contribució econòmica o
qualsevol requeriment o notificació d'aportacions emès per un òrgan regulador de plans o fons de
pensions; i
(h) qüestions no assegurables per llei.
8.28. Per "pèrdua indemnitzable"
S'entendrà qualsevol pèrdua que la entitat sense ànim de lucre hagi indemnitzat o pugui o hagi
d'indemnitzar a l’Assegurat, en la màxima extensió permesa o no prohibida per qualsevol llei, contracte,
estatuts, norma, pacte parasocial o document similar de la entitat sense ànim de lucre.
8.29. Per "període d'Assegurança"
S'entenen els períodes de temps que es comprenen des de i fins a les dates establertes en les
condicions particulars i anualitats successives.
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8.30. Per "període informatiu"
S'entendrà el període de temps immediatament posterior a l'extinció del període de l'Assegurança, si és
el cas, que s'especifica en l'extensió 6.10 de la secció anterior "Extensions”: "durant el qual l’Assegurat
podrà comunicar per escrit qualsevol reclamació presentada per primera vegada durant aquest període
de temps, únicament per errors de gestió i/o pràctiques d'ocupació indegudes comesos o suposadament
comesos amb anterioritat al 'venciment del període d'Assegurança”.
8.31. Per "perjudicis"
S'entenen els perjudicis financers que l’Assegurat estigui legalment obligat a pagar a un tercer (i) per
raó d'una reclamació coberta i (ii) de conformitat amb una sentència, o una transacció acordada amb el
consentiment previ per escrit de l’Assegurador. El terme "perjudicis" no inclou les multes o sancions.
8.32. Per "pràctiques d'ocupació indegudes"
S'entendrà qualsevol de les següents accions referides a l'àmbit laboral:
(i) acomiadament improcedent o nul o rescissió il·lícita del contracte de treball que no es derivi d'un
acord entre les parts;
(ii) negativa injustificada d'ocupació, promoció o desenvolupament professional;
(iii) publicitat o declaracions falses relatives a l'ocupació, difamació;
(iv) discriminació;
(v) mesura disciplinària injusta, assetjament sexual, "mobbing" o un altre tipus d'assetjament en el
lloc de treball;
(vi) represàlies; o
(vii) causació il·lícita d'angoixa emocional, comesa o suposadament comesa per qualsevol
administrador o directiu o empleat de la entitat sense ànim de lucre contra un empleat durant una
relació laboral passada, present o futura entre dit empleat i la entitat sense ànim de lucre.
8.33. Per "procés d'extradició"
S'entendrà a títol enunciatiu però no limitatiu, qualsevol recurs relacionat amb el procés extradició,
sol·licitud de revisió judicial sobre la designació d'un territori a l'efecte de l'aplicació de qualsevol llei
d'extradició, litigi o apel·lació de qualsevol decisió d'extradició de l'autoritat governamental competent
incloent la determinació de la nacionalitat en relació amb el procés d'extradició o peticions a el Tribunal
Europeu de Drets Humans o tribunal similar pel que fa als processos d'extradició.
8.34. Per "reclamació"
S'entendrà:
(i) qualsevol requeriment escrit presentat per qualsevol persona física o jurídica, diferent del
Prenedor de la pòlissa, d'una filial o d'un altre Assegurat, en la qual li exigeixin a l’Assegurat una
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indemnització econòmica;
(ii) qualsevol procediment civil, penal, laboral, administratiu, o d'arbitratge que tinguin per objecte
declarar a l’Assegurat legalment responsable; i
(iii) respecte únicament a l’extensió E, qualsevol notificació escrita que requereixi legalment la
compareixença de l’Assegurat en una investigació .
(iv) pel que fa únicament a l'Extensió 6.6 “Cobertura en Procediments d’insolvència”, qualsevol
notificació judicial ordenant l'embargament de béns i drets dels administradors o directius del
Prenedor de la pòlissa de conformitat amb l'article 48.3 de la Llei Concursal (Llei 22 / 2003, de 9
de juliol).
(v) Únicament respecte a l’extensió “serveis de gestió de crisis”, qualsevol situació de crisis
sobrevinguda originàriament durant el període d’Assegurança.
8.35. Per "reclamacions als EUA d'Amèrica"
S'entendrà qualsevol reclamació presentada o mantinguda dins de la jurisdicció dels EUA d'Amèrica i/o
reclamacions presentades arreu de món però basades en la legislació dels EUA d'Amèrica. Per "Els
EUA d'Amèrica" s'entenen els Estats Units d'Amèrica (incloent Puerto Rico), els seus estats, districtes,
territoris o possessions.
8.36. Per "responsabilitat com a fundador de la entitat sense ànim de lucre"
S'entenen els perjudicis, multes administratives, despeses de defensa i fiances derivats d'un error de
gestió comès o suposadament comès per un fundador de la entitat sense ànim de lucre durant el procés
de constitució o inscripció d'aquesta entitat sense ànim de lucre en el Registre Mercantil o com a resultat
de la constitució o inscripció defectuosa d'aquesta entitat sense ànim de lucre, o de qualsevol altra entitat
que hagués passat a ser filial de la entitat sense ànim de lucre de no haver estat per l'esmentat error de
gestió del fundador.
8.37. Per "entitat sense ànim de lucre"
S'entendrà el Prenedor de la pòlissa i les seves filials.
8.38. Per "Situació de crisi"
S’entendrà qualsevol dels següents imprevistos que es produeixin durant el període d'Assegurança i
que, en l'opinió raonable del president del Consell d'Administració, administrador únic, director general,
o l'accionista majoritari del Prenedor pugui tenir un impacte significatiu en la facturació anual consolidada
o en la reputació en la de l'entitat sense ànim de lucre si no és gestionen:
(i) la mort sobtada i inesperada o la discapacitat d'un administrador o directiu;
(ii) condemna penal de qualsevol administrador o directiu;
(iii) la pèrdua del major client, contracte o d’un crèdit.
(iv) l’actuació violenta d'un empleat en el lloc de treball;
(v) la retirada de qualsevol producte de l'entitat sense ànim de lucre o del seu boicot.
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(vi) qualsevol anunci públic d'una investigació penal o fraudulenta dins de l'entitat sense ànim de
lucre o de qualsevol administrador o directiu.
(vii) qualsevol publicitat negativa derivada d'una reclamació; o
(viii) la pèrdua dels drets de propietat industrial o intel·lectual adquirits prèviament d'acord amb
legislació aplicable per part de l'entitat sense ànim de lucre en relació amb una patent, dret de
marca, drets d'autor, per qualsevol motiu que no sigui la caducitat.
El terme "situació de crisi" no inclou qualsevol fet que afecti a la indústria de l’entitat sense ànim de lucre
en general diferent de la que pugui afectar aquesta entitat sense ànim de lucre específicament.
9. EXCLUSIONS
L’Assegurador no respondrà davant cap pèrdua corresponent a:
9.1. Actes intencionats
Una reclamació derivada de o basada en:
(i) beneficis o avantatges als que, legalment, qualsevol Assegurat no tingués dret; o
(ii) una conducta intencionada o qualsevol acció o omissió dolosa o deliberadament antijurídica comesa
per qualsevol Assegurat;
Les exclusions (i) i (ii) anteriors s'aplicaran únicament quan aquestes conductes siguin així establertes
mitjançant sentència ferma, o siguin admeses per declaració escrita de l’Assegurat. Així mateix i als
efectes de les exclusions (i) i (ii) anteriors, els errors de gestió d'un Assegurat no seran imputables a un
altre Assegurat.
(iii) qualsevol acte relacionat amb la prevaricació, suborn, tràfic d'influències, malversació de cabals
públics, fraus i exaccions il·legals, alteracions de preus en concursos i subhastes públiques i delictes de
corrupció en els negocis d'acord amb la legislació penal espanyola, o aquells equivalents en qualsevol
legislació estrangera on se segueixi tal reclamació. No obstant això, i només pel supòsit que durant el
període d'Assegurança es formuli una reclamació contra l'Assegurat fonamentada en algun dels supòsits
anteriors, l’Assegurador reemborsarà a l’Assegurat les despeses en que aquest hagi incorregut
raonablement dins del procediment judicial, sempre que la reclamació sigui desestimada per una
resolució judicial ferma, fins el límit de la pòlissa
9.2. Fets o circumstàncies coneguts i procediments anteriors
Una reclamació que al·legui, derivi o es basi en:
(i) qualsevol fet o circumstància, real o suposada, que amb anterioritat a la primera data d'efecte
d'aquesta pòlissa un Assegurat hagués pogut raonablement preveure que donaria lloc a una reclamació;
o
(ii) qualsevol procediment o reclamació iniciats o presentats amb anterioritat a la data de continuïtat
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d'aquesta pòlissa o que estiguessin pendents a la data esmentada, o les que derivessin de o en la qual
s’al·leguessin, en tot o en part, fets ja al·legats en dit procediment o reclamació anterior o pendent;
Per "procediment" s'entendrà qualsevol procediment civil, penal, laboral, administratiu o qualsevol
investigació o inspecció oficial, arbitratge o sentència judicial.
9.3. Danys Personals i Danys Materials
Una reclamació per danys personals, malaltia, mort, dany moral o trastorn emocional o danys a,
destrucció de o pèrdua d'ús de qualsevol propietat tangible.
Aquesta exclusió no s'aplica a:
(i) les reclamacions per pràctiques d'ocupació indegudes l'objecte de les quals sigui la reparació d'un
dany moral o trastorn emocional; o
(ii) els despeses de defensa fins a un 20% del límit d'indemnització amb un màxim de 1.000.000 euros,
incloent però no limitant-se a reclamacions contra un Assegurat que al·leguin:
(a)

qualsevol infracció de normes en matèria de prevenció de riscos laborals; o

(b)

incompliment greu del deure de diligència que causi la mort d'una altra persona.

9.4. Plans d'empleats
Una reclamació per qualsevol violació de qualsevol deure o obligació que estableix qualsevol legislació
o norma que reguli els plans o fons de pensions d'empleats, plans de beneficis a empleats, plans
d'estalvis per a la jubilació d'empleats o programes de participació en beneficis.
9.5. Responsabilitat Civil Professional
Una reclamació derivada d'o basada en qualsevol compliment o incompliment en la prestació o falta de
prestació de serveis professionals.
9.6. Únicament per reclamacions als EUA d'Amèrica
Una reclamació als EUA que al·legui, derivi de o es basi en:
(i) qualsevol presència, descàrrega, vessament, alliberament, migració o fuita de contaminants, ja siguin
reals, suposats o amenaces dels mateixos; o
(ii) qualsevol instrucció o sol·licitud de, o esforç per: (a) realitzar proves, controlar, netejar, eliminar,
contenir, tractar, desintoxicar o neutralitzar contaminants, o (b) respondre davant o avaluar els efectes
de contaminació.
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Aquesta exclusió no s'aplicarà a (i) les despeses de defensa i (ii) les reclamacions diferents de les
reclamacions als EUA d'Amèrica.
Una reclamació en EUA d'Amèrica presentada per o en nom de:
(i) la entitat sense ànim de lucre; o
(ii) un Assegurat d'aquesta entitat sense ànim de lucre.
Aquesta exclusió no s'aplica a:
(i) reclamacions presentades contra un Assegurat:
(a) interposades per via d'acció social iniciada o mantinguda en nom de la entitat sense ànim de lucre;
sempre que no hagués estat presentada o iniciada amb la voluntària intervenció, assistència o
participació activa d'un administrador o directiu o la entitat sense ànim de lucre;
(b) interposades per un Assegurat al·legant una pràctica d'ocupació indeguda;
(c) interposades per un Assegurat en la qual pretengui una indemnització o acció de repetició com a
conseqüència directa d'una altra reclamació anterior que, d'haver-se formulat contra el assegurada,
hagués estat coberta sota aquesta pòlissa;
(d) interposades per un antic administrador o directiu, o antic empleat de la entitat sense ànim de lucre;
o
(ii) les despeses de defensa d'un Assegurat.
Reclamació en EUA d'Amèrica que al·legui, derivi de o es basi en la violació dels drets o obligacions
que preveu la "Employee Retirement Income Security Act of 1974" dels EUA d'Amèrica i qualsevol altra
llei, reglament o norma que la esmeni o desenvolupi o sigui similar per a qualsevol pla de pensions o de
jubilació per als empleats de la entitat sense ànim de lucre;
9.7. Sancions polític econòmiques
L’Assegurador no proporcionarà cobertura, o serà responsable de pagar una reclamació o proporcionarà
una indemnització sota aquesta pòlissa que pogués exposar a l' Assegurador, la seva entitat sense ànim
de lucre matriu o l'entitat que en última instància la controli, a la imposició d'una sanció, prohibició o
restricció sota les Resolucions de les Nacions Unides, o de lleis o regulacions sobre sancions
econòmiques o de comerç de la Unió Europea, Regne Unit o dels Estats Units d'Amèrica, com a
conseqüència de proporcionar aquesta cobertura, pagament de tal reclamació o de tal benefici.
9.8. Frau de suplantació d'identitat
Una instrucció fraudulenta (per email, telèfon o fax), comunicada a un Assegurat, per una persona
pretenent ser:
i.
ii.

un directiu, administrador, soci o accionista de l'Assegurat o un altre empleat; o
un client, proveïdor, prestador de serveis o consultor, o el representant o empleat d'aquesta
persona o entitat.
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9.9. Exclusions en relació a les cobertures a la Entitat sense ànim de lucre
Les següents exclusions únicament seran d'aplicació a la Secció II de Protecció per a la Entitat sense
ànim de lucre.
Únicament en relació amb la cobertura "Responsabilitat per pràctiques d'ocupació indegudes per a la
entitat sense ànim de lucre”:
Una reclamació entaulada contra qualsevol Assegurat: (i) en qualsevol tribunal o organisme arbitral dins
dels Estats Units d'Amèrica o Canadà o als territoris o protectorats dels EUA o Canadà, o (ii) a la qual
s'apliqui la legislació dels EUA o Canadà, o (iii) que tingui per objecte l'execució en qualsevol part de
món de qualsevol resolució judicial obtinguda sota la legislació dels EUA o Canadà.
Únicament en relació amb la cobertura 7.3 "Cobertura d’administrador persona jurídica en filials i entitats
participades":
(i) Queden excloses les reclamacions que al·leguin, es derivin de o es basin en un acció o omissió
diferent d'un error de gestió de la entitat sense ànim de lucre en la seva condició de administrador
persona jurídica d'una filial i en una entitat Participada.
(ii) Queden excloses les reclamacions que al·leguin, es derivin de o es basin en un procediment
amistós, judicial o arbitral anterior a la data d'efecte de la present extensió o en les quals els fets
siguin idèntics i/o estiguin relacionats amb aquest primer procediment.
(iii) Queden excloses les reclamacions contra la entitat sense ànim de lucre en aquells casos en
què no hi hagi cobertura per a la persona física que la representi en l'exercici del càrrec
d’administrador persona jurídica d'una filial per aplicació de qualsevol exclusió o per un altre motiu.
10. RECLAMACIONS
10.1. Avís i notificació de les reclamacions
L’Assegurat ha de comunicar per escrit a l'Assegurador qualsevol reclamació tan aviat com sigui
possible però en tot cas dins del termini màxim de set dies d'haver-la conegut. L’Assegurat pot enviar
aquestes comunicacions per fax, correu electrònic o correu postal, sent en aquest últim cas, la data de
l'enviament la qual s'entendrà com a data de notificació.
10.2. Circumstàncies que raonablement puguin donar lloc a una reclamació
Si durant el període d'Assegurança l’Assegurat tingués coneixement de circumstàncies que
raonablement puguin donar lloc a una reclamació, pot escriure comunicant aquestes circumstàncies i
facilitant una descripció de les raons per les quals cal esperar una reclamació juntament amb tots els
detalls relatius a les dates i les persones implicades.
En cas que l’Assegurador accepti aquesta notificació de circumstàncies, qualsevol reclamació que
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posteriorment es presenti contra l’Assegurat i que estigui basada en aquestes circumstàncies s'entendrà
com notificada en el moment en què es va posar per primera vegada en coneixement de l’Assegurador.
10.3. Reclamacions interrelacionades
Aquelles reclamacions derivades d'o basades (i) en errors de gestió i/o pràctiques d'ocupació indegudes
que siguin iguals, relacionats o continus, o (ii) en errors de gestió i/o pràctiques d'ocupació indegudes
resultants d'un nucli comú de fets, es consideraran una única reclamació a l'efecte d'aquesta pòlissa,
independentment que aquestes reclamacions impliquin o no als mateixos demandants, Assegurats o
causes legals.
En cas que vostè ens notifiqui una reclamació d'acord amb el que disposa aquesta pòlissa, qualsevol
reclamació posterior que (i) derivi de o es basi en fets al·legats en una reclamació prèviament notificada
o (ii) que al·legui un error de gestió i/o pràctiques de feina indegudes igual o relacionat amb qualsevol
altre error de gestió i/o pràctiques d'ocupació indegudes al·legat en una reclamació prèviament
notificada, es considerarà realitzada i comunicada en el moment en què vostè ens va comunicar la
reclamació anterior i s'entendrà com la mateixa reclamació.
11. DEFENSA I LIQUIDACIÓ
11.1. Gestió de la defensa
L’Assegurat té,
(i) el dret i l'obligació de defensar-se i ha d’oposar-se a qualsevol reclamació; i
(ii) la llibertat de triar la seva defensa i l’Assegurador no assumeix cap obligació de dirigir-la.
L’Assegurador podrà,
(a) optar per escrit per associar-se en la defensa i liquidació d'una reclamació. Si s’opta per no fer-ho,
l’Assegurador anticiparà els despeses de defensa conforme es disposa més endavant; i
(b) decidir si participar o no en la defensa i en qualssevol discussions o negociacions referides a la
liquidació.
En tots els casos, tant l’Assegurat com la entitat sense ànim de lucre han de prestar tota l'ajuda raonable
i adoptar totes les mesures necessàries, assumint els costos de les mateixes, per mitigar l'efecte de
qualsevol reclamació.
11.2. Avançament de despeses
L’Assegurador anticiparà les despeses de defensa, despeses de restitució d'imatge, fiances i les
despeses d'aval concursal coberts en què hagués incorregut amb motiu d'una reclamació, amb antelació
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a la resolució final d'aquesta reclamació i a mesura que es vagin meritant. No obstant això, l’Assegurador
no anticiparà les despeses de defensa, despeses de restitució d'imatge, fiances i les despeses d'aval
concursal la cobertura de la qual hagi estat rebutjada o en la part en què aquesta bestreta excedeixi del
límit d'indemnització o de qualsevol sublímit d'indemnització aplicable.
La bestreta de despeses de defensa, despeses de restitució d'imatge, fiances i els despeses d'aval
concursal es durà a terme d'acord a un conveni prèviament establert, pel que si l’Assegurat i
l’Assegurador no arribessin a un acord al respecte, l’Assegurador anticiparà aquelles despeses de
defensa, despeses de restitució d'imatge, fiances i les despeses d'aval concursal que l’Assegurador
estimi justos i convenients fins que s'acordi o s'estableixi una quantia diferent acord amb el que disposa
aquesta pòlissa. L’Assegurador es reserva el dret de recuperar aquestes bestretes en el cas que
posteriorment es determini que l’Assegurat o la entitat sense ànim de lucre no tenia dret a aquest
pagament i fins al límit de la mateixa.
11.3. Acord
Serà necessari el consentiment previ per escrit de la Companyia perquè l’Assegurat o la entitat sense
ànim de lucre pugui admetre o assumir qualsevol responsabilitat, celebrar una transacció, acceptar una
sentència o incórrer en despeses de defensa, despeses d'investigació, despeses de restitució de la
imatge, fiances o despeses d'aval concursal.
L’Assegurador no denegarà sense motiu justificat el consentiment a qualsevol acord o decisió judicial
estipulat sempre que hagi pogut intervenir efectivament en la defensa de la reclamació i en la negociació
de qualsevol transacció. L’Assegurador es reserva el dret a investigar, dirigir les negociacions i, amb el
consentiment per escrit de qualsevol Assegurat o seguint les recomanacions dels assessors legals,
celebrar una transacció.
11.4. Subrogació i recuperació
L’Assegurador, en cas que realitzi qualsevol pagament sota a aquesta pòlissa, es subroga en tots els
drets i accions de l' Assegurat i de la entitat sense ànim de lucre a fi de recuperar allò pagat. L’Assegurat
i la entitat sense ànim de lucre hauran de cooperar amb l’Assegurador en l'exercici del dret de
subrogació. Ni l’Assegurat ni la entitat sense ànim de lucre realitzaran cap acte o omissió en perjudici
de l'esmentat dret. L’Assegurador renuncia al seu dret de subrogació davant d'un altre Assegurat tret
que aquest Assegurat sigui declarat culpable d'una de les conductes establertes en l'exclusió d’Actes
intencionats.
12. LÍMIT D’INDEMNITZACIÓ, FRANQUÍCIA I ASSIGNACIÓ
12.1. Límit d'indemnització
El límit d'indemnització establert en s'aplica per període d'Assegurança i constitueix la quantitat màxima
a pagar per l’Assegurador per totes les pèrdues de tots els Assegurats i sota totes les cobertures i
extensions d'Assegurança combinades, incloent el reemborsament a la entitat sense ànim de lucre
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d'acord al que disposa la secció "Reemborsament a la Entitat sense ànim de lucre" de l'apartat de
cobertures de la present pòlissa.
Els períodes informatius disponibles no incrementen la quantia total que l' Assegurador pagarà d'acord
amb aquesta pòlissa.
Els despeses de defensa, fiances, multes administratives, responsabilitat del fundador de la entitat
sense ànim de lucre, despeses d'investigació, despeses de restitució d'imatge, despeses d'aval
concursal, formen part del límit d'indemnització. En conseqüència, qualsevol pagament sota aquests
conceptes reduirà el límit d'indemnització.
Així mateix, els sublímits d'indemnització establerts constitueixen les quantitats màximes a pagar per
l'Assegurador per totes els despeses d'investigació, totes les multes administratives, tota responsabilitat
del fundador de la entitat sense ànim de lucre, tots els despeses de restitució d'imatge i tots els despeses
d'aval concursal, i formen part integrant del límit d'indemnització, sense ser en addició a aquest.
12.2. Franquícia
Respecte de qualsevol reclamació als EUA d'Amèrica, l’Assegurador només pagarà la quantitat de la
pèrdua que excedeixi de la franquícia assenyalada en les condicions particulars per a (i) qualsevol
pèrdua reemborsada a la entitat sense ànim de lucre d'acord amb la secció F "Reemborsament a la
entitat sense ànim de lucre”, i (ii) qualsevol pèrdua indemnitzable .
Respecte a qualsevol reclamació per pràctiques d'ocupació indegudes contra la entitat sense ànim de
lucre, procediments penals a Espanya contra la entitat sense ànim de lucre, i per a la cobertura
d’administrador persona jurídica en filials i entitats participades l’Assegurador només abonarà la
quantitat de la pèrdua que excedeixi la franquícia assenyalada en les condicions particulars.
L'import de la franquícia serà assumit per la entitat sense ànim de lucre i es mantindrà sense assegurar.
S'aplicarà una única franquícia respecte de la pèrdua derivada de reclamacions que es considerin
reclamacions interrelacionades d'acord amb el que estableix l'apartat de "Reclamacions
interrelacionades".
12.3. Assignació
A excepció del que disposa anteriorment en la secció F ("Reemborsament a la Entitat sense ànim de
lucre"), l’Assegurador no està obligat sota aquesta pòlissa a realitzar pagaments a o en nom del
Prenedor de la pòlissa o d'una filial. Per tant, si una reclamació comportés qüestions cobertes i no
cobertes sota aquesta pòlissa, l’Assegurat, l’Assegurador i la entitat sense ànim de lucre faran tot el
possible per assignar, de manera justa i adequada, entre l’Assegurat i la entitat sense ànim de lucre, la
part de la pèrdua coberta i la no coberta, tenint en compte les implicacions legals i financeres atribuïbles
a esdeveniments coberts i no coberts per aquesta pòlissa.
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13. DISPOSICIONS ADDICIONALS
13.1. Àmbit temporal
S'entén i s'acorda que la cobertura d'Assegurança indicada en la present pòlissa s'atorgarà únicament
respecte d'aquelles reclamacions presentades per primera vegada contra l’Assegurat durant el període
d'Assegurança (o, si escau, durant el període informatiu), per qualsevol error de gestió i/o pràctica
d'ocupació indeguda ocorregut durant el període d'Assegurança o amb anterioritat a aquest.
Per a qualsevol filial, aquests actes han d'haver estat comesos posteriorment a la data en què l'entitat
es converteixi o s'hagi convertit en una filial i anteriorment a la data en la qual l'entitat deixi de ser o hagi
deixat de ser una filial.
Per a qualsevol entitat participada, aquests actes han d'haver estat comesos posteriorment a la data en
que l'entitat es converteixi o s'hagi convertit en una entitat participada i anteriorment a la data en la qual
l'entitat deixi de ser o hagi deixat de ser una entitat participada.
13.2. Àmbit territorial
La present pòlissa atorga cobertura a tot el món (incloent-hi les reclamacions als EUA d'Amèrica o
basades en les seves lleis) a excepció de les reclamacions per pràctiques d'ocupació indegudes a la
entitat sense ànim de lucre que tindran cobertura a tot el món a excepció de EUA d'Amèrica.
13.3. Canvis significatius
En el cas que durant el període d'Assegurança tingués lloc un canvi significatiu, la cobertura atorgada
en aquesta pòlissa s'aplicarà únicament a aquells errors de gestió i/o pràctiques d'ocupació indegudes
comesos amb anterioritat a la data en la qual va tenir lloc el canvi i aquesta pòlissa quedarà
automàticament resolta al termini del període d'Assegurança.
Sense perjudici de l'anterior, si durant el període d'Assegurança tingués lloc un canvi significatiu, el
Prenedor de la pòlissa haurà (i) comunicar a l’Assegurador el canvi significatiu tan aviat com sigui
possible i (ii) facilitar tota la informació disponible relativa a aquest.
En aquest cas, l’Assegurador analitzarà la informació facilitada i, si escau, podrà proposar: (a) un
període de "run off" per tal d'estendre, pel període de temps que es pacti, la possibilitat de notificar una
reclamació una vegada hagi passat el període d'Assegurança que va quedar resolt, sempre en relació
amb errors de gestió i/o pràctiques d'ocupació indegudes comesos amb anterioritat a la data en què va
tenir lloc el canvi significatiu; o (b) una modificació dels termes i condicions d'aquesta pòlissa per tal
d'atorgar cobertura als errors de gestió comesos amb posterioritat a la data en la qual va tenir lloc aquest
canvi significatiu.
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13.4. Oferta de valors
Si, després de la data d'efecte de la primera anualitat d'aquesta pòlissa, el Prenedor de la pòlissa o
qualsevol filial (i) realitzés una oferta pública o privada dels seus valors en qualsevol jurisdicció, o (ii) fes
que els seus valors siguin objecte de negociació o cotització en qualsevol mercat o borsa de valors,
llavors el Prenedor de la pòlissa (a) haurà de facilitar tots els fullets o documents informatius disponibles
per l'oferta, negociació o cotització, així com els documents presentats davant les borses de valors,
mercats i autoritats reguladores de l'oferta, tan aviat com aquesta informació es posi a disposició de el
públic i, (b) l’Assegurador podrà modificar, els termes i condicions d'aquesta pòlissa (incloent-hi la
limitació de la cobertura a errors de gestió anteriors a l'oferta, negociació o cotització) i/o carregar una
prima addicional raonable que reflecteixi l'increment de risc, en aquest cas el pagament de la prima
addicional serà condició necessària per a la continuïtat de la cobertura, i ha de constar expressament
per escrit aquesta cobertura pel Assegurador mitjançant suplement en qualsevol dels casos anteriors.
13.5. Concurrència d'assegurances
Quan qualsevol dels riscos coberts per aquesta pòlissa en el període pactat ho estigués també per un
altre Assegurador, l’Assegurador indemnitzarà únicament aquella part de la pèrdua l'import del qual
sobrepassi la quantitat assegurada en l'anterior contracte d'Assegurança i únicament pel que fa a
l'excés. En el cas que l'altra pòlissa estigui subscrita com Assegurança específica d'excés per sobre
dels límits disposats en aquesta pòlissa, la indemnització serà abonada íntegrament fins al límit pactat.
La cobertura atorgada en l'extensió 6.2 de "Entitats participades" s'aplicarà en excés de qualsevol
indemnització prestada per la entitat participada i/o de qualsevol cobertura d'Assegurança a favor de
l'entitat participada o dels seus administradors o els seus directius que sigui d'aplicació a aquesta
reclamació.
14. SUMES ASSEGURADES
Les empreses licitadores hauran de presentar proposicions que, com a mínim, contemplin les següents
indemnitzacions:
14.1. Límit d’indemnització
Límit d’indemnització agregat per període d’Assegurança per al conjunt de les pèrdues sota totes les
cobertures i extensions combinades:
3.000.000 €
14.2. Límit especial en excés per a consellers no-executius
a)

Límit especial en excés per a cada conseller no-executiu:
50% del límit de indemnització con un màxim de 1.000.000 €

b) Quantitat màxima a pagar por tots els consellers no-executius por període d’Assegurança: 50% del
límit de indemnització con un màxim de 3.000.000 €
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14.3. Sublímits d'indemnització
Cobertures i extensions de protecció per al Assegurat persona física
Despeses Addicionals en Processos d'extradició
- Despeses de comunicació per extradició
- Despeses de crisi per extradició
Despeses d'Aval Concursal
Despeses de Restitució d'Imatge
Despeses d'Assistència Psicològica
Despeses d'Emergència
Multes Administratives
Fundador de la Entitat sense ànim de lucre
Advocats Interns

250.000 €
50.000 €
200.000 €
350.000 €
50.000 €
20% de límit d'indemnització
350.000 €
350.000 €
450.000 €

Sublímits d'indemnització totals per període d'Assegurança per al conjunt de totes les cobertures i
extensions combinades
Cobertures de protecció a la entitat sense ànim de lucre
Responsabilitat de pràctiques d'ocupació indegudes per a la entitat sense ànim de lucre:
50% de límit d'indemnització fins a 1.000.000 €.
Despeses de defensa de la entitat sense ànim de lucre en procediments penals a Espanya:
50% de límit d'indemnització amb un màxim de 1.000.000 €.
Perjudicis i Despeses de defensa del patró persona jurídica de filials i entitats participades:
50% de límit d'indemnització amb un màxim de 1.000.000 €.
Serveis de gestió de crisis de l’entitat sense ànim de lucre: 25.000 €.
Sublímits d'indemnització totals per període d'Assegurança per al conjunt de totes les cobertures i
extensions combinades.
15. FRANQUICIES
Respecte de qualsevol reclamació als EUA d'Amèrica, l’Assegurador només abonarà la quantitat de la
pèrdua que excedeixi de la franquícia assenyalada seguidament per a (i) qualsevol pèrdua reemborsada
a l’entitat sense ànim de lucre d'acord amb la secció F "Reemborsament a la entitat sense ànim de
lucre", (ii) qualsevol pèrdua indemnitzable;
Respecte a qualsevol reclamació per pràctiques d'ocupació indegudes contra la entitat sense ànim de
lucre, procediments penals a Espanya contra la entitat sense ànim de lucre, i per a la cobertura de
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l’administrador persona jurídica en filials i entitats participades, l’Assegurador només abonarà la
quantitat de la pèrdua que excedeixi la franquícia assenyalada seguidament:
Reclamacions als EUA:
Reemborsament a la entitat sense ànim de lucre
Qualsevol altra reclamació
Reclamacions a la resta del món:

50.000 €
Sense franquícia
Sense franquícia

Reclamacions per pràctiques d'ocupació indegudes contra la entitat sense ànim de lucre
Reclamacions a Espanya:
Sense franquícia
Reclamacions als Estats Units: Sense cobertura
Reclamacions en qualsevol altre país diferent a Espanya i Estats Units: 5.000 €
Despeses de defensa de la entitat sense ànim de lucre en procediments penals a Espanya:
franquícia
Cobertura de patró persona jurídica en filials i entitats participades:

sense

25.000 €

L'import de la franquícia serà assumit per la entitat sense ànim de lucre i es mantindrà sense assegurar.
S'aplicarà una única franquícia respecte de la pèrdua derivada de reclamacions que es considerin
reclamacions interrelacionades d'acord amb el que estableix l'apartat de “reclamacions
interrelacionades".
16. PERIODE INFORMATIU
12 mesos:
Sense cost addicional
24 mesos:
100% de la prima total anual en vigor en el moment del venciment de el període
d'Assegurança.
36 mesos:
100% de la prima total anual en vigor en el moment del venciment de el període
d'Assegurança.
17. DATA DE RETROACTIVITAT
Il·limitada.
18. DATA DE CONTINUÏTAT
S’estableix com a data de continuïtat de la pòlissa el 23-07-2009. Per tant, la Companyia adjudicatària,
es compromet a assumir els sinistres no declarats en la pòlissa actual ocorreguts des d’aquesta data
sense que pugui adduir l’exclusió de fets coneguts.
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19. GESTIÓ DE LA PÒLISSA
L’entitat adjudicatària ha d’emetre dins de les 72 hores següents a la data d’efecte de la pòlissa, la carta
de garantia provisional amb les condicions establertes en aquest plec, i ha de facilitar a l’Ens Públic la
pòlissa definitiva dins el primer mes a partir de la data en què entra en vigor l’Assegurança contractada
o de la seva renovació, així com qualsevol altre documentació que sigui necessària.
L’entitat adjudicatària col·laborarà amb el personal municipal encarregat del seguiment de sinistres
pendents i facilitarà obligatòriament la informació de sinistralitat següent:
Número de referència del sinistre.
Situació del sinistre.
Concepte de la garantia indemnitzada.
Valoració del sinistre, on ha de figurar, a més, l’import de la franquícia.
Provisió tècnica actualitzada.
Import indemnitzat.
Data del pagament.
En tots els sinistres informe pericial on figurarà entre altres, la franquícia (si fos el cas), el nom del perit,
la data de peritació i l’import a indemnitzar.
En el cas de desacord en la cobertura del sinistre o en la determinació de l’import a indemnitzar, es
tractarà en una comissió constituïda per a sinistres problemàtics i composada per dos representants de
l’entitat adjudicatària, dos tècnics municipals i el corredor que gestiona la pòlissa. Els acords presos en
aquestes Comissions vincularan a totes les parts afectades.
20. PRIORITAT D´APLICACIÓ DELS PLECS
En cas de contradicció o divergència entre les Condicions Generals, Particulars i Especials de la pòlissa
i el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que regeixen la contractació de les
assegurances de la Universitat, aquestes darreres prevaldran sobre les condicions de la pòlissa.
21. GARANTIES OPCIONALS I PROPOSTES DE MILLORA
Les següents garanties son de licitació opcional, i atorgaran una puntuació addicional a l’Asseguradora
licitadora que es presenti a aquest LOT 5.
21.1. Millora del límit d’Aval Concursal
Increment del límit assegurat al següent:
a) 250.000 €
b) 300.000 €
c) 400.000 €
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21.2. Millora del límit de despeses de Restitució d’Imatge
Increment del límit assegurat al següent:
a) 400.000 €
b) 450.000 €
21.3. Millora del límit de despeses d’Assistència Psicològica
Increment del límit assegurat al següent:
a) 100.000 €
b) 150.000 €
c) 300.000 €
21.4. Millora del redactat de l’exclusió d’Actes Intencionats
L’exclusió d’Actes Intencionats estableix exclusió de:
“Qualsevol acte relacionat amb la prevaricació, suborn, tràfic d'influències, malversació de cabals
públics, fraus i exaccions il·legals, alteracions de preus en concursos i subhastes públiques i delictes de
corrupció en els negocis d'acord amb la legislació penal espanyola, o aquells equivalents en qualsevol
legislació estrangera on se segueixi tal reclamació.
No obstant això, i només pel supòsit que durant el període d'Assegurança es formuli una reclamació
contra l'Assegurat fonamentada en algun dels supòsits anteriors, l’Assegurador reemborsarà a
l’Assegurat les despeses en que aquest hagi incorregut raonablement dins del procediment judicial,
sempre que la reclamació sigui desestimada per una resolució judicial ferma, fins el límit de la pòlissa.”
S’atorgarà una puntuació addicional al licitador que redacti l’exclusió en aquest sentit:
“Qualsevol acte relacionat amb la prevaricació, suborn, tràfic d'influències, malversació de cabals
públics, fraus i exaccions il·legals, alteracions de preus en concursos i subhastes públiques i delictes de
corrupció en els negocis d'acord amb la legislació penal espanyola, o aquells equivalents en qualsevol
legislació estrangera on se segueixi tal reclamació.
Únicament pel supòsit que durant el període d’Assegurança es formuli per primera vegada una
reclamació contra l’Assegurat fonamentada en qualsevol dels supòsits inclosos en l’apartat anterior,
queda expressament convingut que l'Assegurador abonarà les despeses de defensa i les fiances
incloses en el present suplement fins un sublímit de 250.000 €.
No obstant el que s’ha expressat anteriorment, i només per al supòsit que la reclamació fos desestimada
per resolució judicial ferma, l’Assegurador reemborsarà a l’Assegurat totes les despeses en què hagués
incorregut com a conseqüència de l’esmentada reclamació i que haguessin excedit del sublímit
d’Indemnització anteriorment indicat.”
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S’atorgarà una puntuació addicional superior al licitador que redacti l’exclusió en aquest sentit:
“Qualsevol acte relacionat amb la prevaricació, suborn, tràfic d'influències, malversació de cabals
públics, fraus i exaccions il·legals, alteracions de preus en concursos i subhastes públiques i delictes de
corrupció en els negocis d'acord amb la legislació penal espanyola, o aquells equivalents en qualsevol
legislació estrangera on se segueixi tal reclamació.
Únicament pel supòsit que durant el període d’Assegurança es formuli per primera vegada una
reclamació contra l’Assegurat fonamentada en qualsevol dels supòsits inclosos en l’apartat anterior,
queda expressament convingut que l'Assegurador abonarà les despeses de defensa i les fiances.
Si la culpabilitat queda establerta mitjançant sentència o admesa per declaració escrita o verbal de
l’Assegurat, l’Assegurat reemborsarà a l’Assegurador totes les despeses incorregudes fins a la
sentència o declaració.”
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LOT: 6 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSEGURANCES
D’ACCIDENTS COL·LECTIU PER A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA DE LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA I ENTITATS DEL GRUP UB

1. DEFINICIONS
Assegurador
És l’entitat Asseguradora, que assumeix els riscs contractualment pactats d'acord a les condicions de la
pòlissa i dels seus annexos, a canvi de la prima, comprometent-se al pagament de les prestacions
assegurades per aquesta.
Prenedor de l’Assegurança
És la persona jurídica que subscriu aquest contracte i a la que li corresponen les obligacions que se'n
derivin, excepte les que per la seva naturalesa hagin de ser complertes per l'Assegurat:
Universitat de Barcelona
Fundació Institut de Formació Contínua (IL3)
Fundació Parc Científic de Barcelona
Fundació Bosch i Gimpera
Fundació Josep Finestres
Fundació Solidaritat
Fundació Montcelimar
Fundació Guasch Coranty
Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons
Cultura innovadora i Científica UB
Fundació Privada R.Amigó Cuyàs
Grup assegurable
És el conjunt de persones que estant unit per un vincle o interès comú, i no només pel propòsit
d’assegurar-se, reuneixen alhora les condicions legals necessàries per ser assegurades:
Estudiants, becaris, docents i investigadors de la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona
i entitats del Grup UB.
Assegurat
És cadascuna de les persones físiques que pertanyent al grup assegurable, compleix les condicions
d’adhesió i ha causat alta a l’Assegurança col·lectiva conforme a la declaració del Prenedor i sobre qui
recau l’Assegurança.
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Grup Assegurat
És el conjunt dels Assegurats que s’inclouen en la relació d’Assegurats que emet l’Assegurador.
Beneficiari
És la persona física o jurídica a qui l’Assegurador ha de pagar la suma o les sumes assegurades.
Pòlissa
És el contracte d’Assegurança. Està constituïda per les presents condicions generals i les condicions
particulars que individualitzen el risc, establint les cobertures i el grup Assegurat, i els apèndixs o
suplements que se n’emetin per complementar-la o modificar-la.
Prima
És el preu de l’Assegurança. El rebut contindrà, a més, els recàrrecs i impostos que li siguin d'aplicació
legal, més aquells conceptes esmentats al llarg d'aquests plecs.
Rebut
És el document justificatiu del pagament de l’Assegurança en el qual es recull l’import resultant de la
prima més els impostos i recàrrecs legalment repercutibles.

Suma assegurada
Quantitat fixada respecte de cada una de les cobertures de la pòlissa i que constitueix el límit màxim
d’indemnització a pagar per tots els conceptes per l'Assegurador en cas de sinistre.

Certificat individual d’Assegurança
És el document emès per l’Assegurador justificatiu per a l’Assegurat que està inclòs en la pòlissa, en el
qual es faran constar les sumes assegurades per a cada prestació i, si escau, els beneficiaris designats.
En cas d’absència de designació expressa de beneficiaris, s’estarà als beneficiaris legals.
Accident
És la lesió corporal que es deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de
l’Assegurat, que produeix incapacitat temporal o permanent, o mort en el transcurs d’un any a partir de
la data en què va patir tal lesió o si transcorregut aquest termini es provés que el fet és conseqüència
d’aquest mateix accident.
Expedient 2021/09

94

Jurisdicció
El present contracte queda sotmès a la jurisdicció espanyola i dins d’aquesta serà jutge competent per
al coneixement de les accions que se’n deriven, el del domicili de l’Assegurat, a l’efecte del qual aquest
darrer designarà un domicili a Espanya en el cas que el seu fos a l’estranger, de manera que qualsevol
pacte contrari resultaria nul.
2. ACTIVITAT
Centres d’ensenyament superior i altres entitats amb realització de treballs d’investigació, docència,
desenvolupament, formació continuada, transferència del coneixement, tecnologia i innovació, prestació
de treballs i serveis a tercers, cooperació internacional, així com activitats residencials i esportives a
través dels Col·legis Majors i Servei d’Esports, el qual té socis que no han de ser necessàriament
alumnes de la pròpia Universitat. Servei de lloguer d'espais de laboratoris i oficines i la prestació de
serveis científics en l’àmbit de ciències de la vida i activitats de difusió de la ciència en el jovent i els
infants, i els serveis derivats d'aquests. Projectes i programes de solidaritat i relació humana.
3. OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA
Contractació per part de la Universitat de Barcelona, com a Prenedora de la cobertura d’assegurances
que cobreixi els accidents corporals a conseqüència de qualsevol dels riscos emparats sota les
cobertures que s’esmenten dels estudiants de Grau, Màsters i aquells que realitzen altres cursos,
activitats, estades, etcètera, promoguts per la Universitat de Barcelona i entitats del Grup UB, així com
els accidents i les despeses de malaltia, fins a 90 dies en un altre país, amb motiu de realitzar-hi
pràctiques o estades en Campus d'altres Universitats o Empreses.
4. RISCOS GARANTITS
GARANTIES I SUMES ASSEGURADES
Mort per accident
18.000 €
Despeses de tramitació i sepeli
1.500 € a Espanya o 3.000 € a l'estranger
Mort d'un dels pares per accident o malaltia
7.200 €
Mort dels dos pares per accident o malaltia
10.800 €
Mort per infart de miocardi
10.800 €
Mort per agressió (a sumar al capital principal de mort)
10.800 €
Invalidesa Permanent Absoluta per accident
36.000 €
Invalidesa Parcial per accident segons Barem fins a
36.000 €
Assistència sanitària per accident en centres concertats
Inclosa
Reemborsament en lliure elecció de Metge i Centre, fins a un límit màxim de
2.000 €
Operacions de recerca i salvament
1.800 €
Despeses de cirurgia plàstica i reparadora a causa d’un accident
1.800 €
Material de pròtesis i ulleres, aparells acústics i ortopèdia per accident, màxim de
1.200 €
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Pèrdua de classes per accident o malaltia que impedeixi a l'Assegurat assistir a classe durant 20 dies
consecutius o més, fins a un màxim de
1.400 €
Reemborsament de matrícula per accident que impedeixi a l'Assegurat assistir a classe durant 2 mesos
consecutius o més, o aquest accident tingui lloc durant els 15 dies anteriors a la convocatòria d'un
examen final, fins a un màxim de
2.100 €
Robatori objectes personals (exclòs joies) dins del recinte universitari o in itinere fins a 1.080 € i 72 €
per a diners en efectiu
Robatori o espoliació de bicicleta, ciclomotor o motocicleta en recinte universitari fins a 240 €
Atenció a menors o discapacitats
Inclosa
Operacions de salvament o recerca i transport de l’accident 1.200 €
GARANTIES EN ESTADES A L’ESTRANGER:
Cobertura 24 hores en els desplaçaments i l'estada a l'estranger fins a 90 dies, per pràctiques i/o estades
lectives en altres Campus:
Despeses mèdiques per malaltia/accident, per reemborsament fins a
6.000 €
Repatriació o trasllat sanitari fins a domicili habitual
Inclòs
Despeses de prolongació d’estada a hotel de l'Assegurat
Màx. 72 € dia i 5 dies
Desplaçament i estada per a acompanyant viatge
Màx. 72 € dia i 5 dies
Repatriació de l’Assegurat per mort
Inclòs
Retorn anticipat per defunció d'un familiar
Inclòs
Tornada anticipada per perjudicis greus a domicili
Inclòs
Servei de missatges urgents
Inclòs
Responsabilitat civil privada fins a
30.050 €
Avançament de fons a l'estranger fins a
1.500 €
Despeses defensa legal a l'estranger fins a
900 €
Avançament de fiança judicial a l'estranger fins a
3.600 €
5. DEFINICIÓ I ÀMBIT DE LES COBERTURES DE L’ASSEGURANÇA
L’Assegurador assumeix la cobertura dels riscos indicats en les condicions particulars, que poden ser
els següents:
5.1. Mort per accident
Si a conseqüència d'un accident emparat per la pòlissa es produeix la mort de l'Assegurat, l'Assegurador
pagarà la prestació garantida als Beneficiaris.
Els pagaments que l'Assegurador pogués haver realitzat per la cobertura d'incapacitat permanent com a
conseqüència de l'accident que ocasioni la mort de l'Assegurat, es deduiran de la indemnització deguda
en cas de mort, si aquesta indemnització és superior.
Aquesta garantia cessa en finalitzar l'anualitat en que l'Assegurat compleixi l'edat de 75 anys.
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5.2. Invalidesa permanent absoluta per accident
Si com a conseqüència d’un accident cobert per la pòlissa l’Assegurat resultés afectat d’una incapacitat
permanent absoluta, l’Assegurador pagarà al beneficiari la suma assegurada estipulada en el present
plec.
Als efectes d’aquesta Assegurança, s’entén per incapacitat permanent absoluta la situació física o
psíquica definitiva i irreversible provocada per accident, originada independentment de la voluntat de
l’Assegurat i determinant de la total ineptitud d’aquest per al manteniment de qualsevol activitat
retribuïda per compte aliè o activitat professional autònoma.
5.3. Invalidesa permanent absoluta per accident (amb barem de parcials)
L’Assegurador garanteix la invalidesa permanent parcial de l’Assegurat a conseqüència d’accident
mitjançant el pagament d’una prestació d’import proporcional a la suma assegurada fixada en el present
plec en funció del grau d’incapacitat, tenint tal caràcter la pèrdua anatòmica o impotència funcional
d’aquells membres o òrgans delimitats en el barem recollit a continuació, i que sigui conseqüència de
lesions corporals originades per un accident cobert per la pòlissa.
La situació d'incapacitat permanent serà indemnitzable a partir del moment en què mereixi la
consideració d'estable i definitiva mitjançant dictamen mèdic.
El grau d'incapacitat no té cap relació directa amb les diferents qualificacions previstes per la Seguretat
Social per a la contingència d'Invalidesa o incapacitat permanent.
A cada situació d'incapacitat permanent li correspon un grau d'invalidesa que es determina segons allò
que preveu el Barem que figura més endavant. El grau màxim d'indemnització serà el 100% del Barem.
Aquesta garantia cessa en finalitzar l'anualitat en què l'Assegurat compleixi l'edat de 75 anys.
5.4. Barem per valorar els graus d'Incapacitat Permanent:
A) CAP
DÈFICITS NEUROLÒGICS D'ORIGEN CENTRAL
Deteriorament absolut de les funcions cerebrals superiors
Estat vegetatiu persistent
Afàsia completa (Alteració total de la formació i comprensió del llenguatge)
Amnèsia completa de fixació
Epilèpsia posttraumàtica amb necessitat de tractament continuat

100%
100%
40%
40%
20%

SISTEMA OSSI
Pèrdua de substància òssia que requereix cranioplàstia
15 %
Pèrdua de substància òssia que no requereix cranioplàstia
4%
Pèrdua de substància important sense possibilitat de reparació a maxil·lar superior i inferior amb
repercussió funcional
30%
SISTEMA OLFACTORI
Pèrdua parcial del nas
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Pèrdua total del nas
Pèrdua de l'olfacte (Anòsmia)

25%
5%

BOCA
Pèrdua de totes les dents superiors i inferiors
Amputació total de la llengua
Pèrdua del gust (Agèusia)
Ablació maxil·lar inferior

10%
30%
5%
25%

OÏDA
Pèrdua d'una orella
Pèrdua de les dues orelles
Sordesa total d'una oïda
Sordesa total de les dues oïdes

10%
25%
15%
50%

OCULAR
Ceguesa d'un ull
Ceguesa dels dos ulls

30%
100%

B) TRONC
1) SISTEMA OSSI:

COLUMNA VERTEBRAL
Pèrdua completa de mobilitat de columna
60%
Segment cervical: Pèrdua completa dels moviments de flexió-extensió, rotació i inclinació
25%
Segment dorsolumbar: Pèrdua completa dels moviments de flexió-extensió, rotació i inclinació 30%
COSTELLES
Fractura de costelles amb deformacions toràciques persistents i alteracions funcionals

10%

2) ÒRGANS:

LARINGE I TRÀQUIA
Paràlisi d'una corda vocal (disfonia)
Paràlisi de dues cordes vocals (afonia)
Traqueotomitzat amb cànula

10%
30%
30%

PULMÓ
Pèrdua d'un pulmó

25%

RONYÓ
Pèrdua d'un ronyó
Pèrdua dels dos ronyons

25%
70%

MELSA
Pèrdua de la melsa (esplenectomia) amb repercussió hematològica
Pèrdua de la melsa (esplenectomia) sense repercussió hematològica

20%
10%

APARELL GENITAL FEMENÍ
Pèrdua de les glàndules mamàries
Pèrdua dels ovaris
Pèrdua de l'úter

25%
35%
35%
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Deformació genitals externs femenins:
- amb

alteració funcional
- sense alteració funcional

40%
25%

- amb

40%
25%
35%

APARELL GENITAL MASCULÍ
Desestructuració del penis:
alteració funcional
alteració funcional

- sense

Pèrdua dels testicles
3) EXTREMITATS INFERIORS
Pèrdua o inutilització de les dues cames o peus
Pèrdua de cama o peu i una extremitat superior
Amputació a nivell del maluc
Amputació per sobre del genoll
Amputació per sota del genoll
Amputació primer dit
Amputació d'un altre dit
Pèrdua total dels moviments del maluc:
- en posició funcional
- en posició desfavorable
Pèrdua total dels moviments del genoll:
- en posició funcional
- en posició desfavorable
Pèrdua dels moviments del turmell i el peu:
Anquilosi articulació tibiotarsiana:
- en posició funcional
- en posició desfavorable
Anquilosi subastragalina
Fractura no consolidada del fèmur, o tíbia i peroné a la vegada
Extirpació de la ròtula (Patel·lectomia):
Deformitats posttraumàtiques del peu
Escurçaments:
- fins

a 1,5 cm.
- de 1,5 cm a 3 cm.
- de 3 cm a 6 cm.
- més de 6 cm.
Paràlisi completa del nervi ciàtic
Paràlisi completa del nervi ciàtic popliti extern
Paràlisi completa del nervi ciàtic popliti intern
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100%
100%
70%
60%
45%
10%
3%
30%
40%
20%
30%

10%
20%
5%
30%
Total 15%
Parcial 10%
10%
2%
5%
10%
15%
60%
25%
15%
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5.5. Normes per a la valoració del Grau d'Incapacitat:
a) Les indemnitzacions es fixaran independentment de la professió i edat de l'Assegurat, així com de
qualsevol altre factor aliè al barem.
b) Les lesions no esmentades, igual que les previstes al barem, però que no són exactament conformes
a les esmentades anteriorment, es valoraran tenint en compte el seu grau comparat amb el dels
casos esmentats, sense que influeixi en res la professió de l'Assegurat.
c) La pèrdua de funcionalitat d'un òrgan o d'una extremitat es considera la pèrdua anatòmica de l'òrgan
o l'extremitat. En el cas dels dits s'indemnitzarà amb el 50% del valor de l'amputació, excepte el polze
que s’indemnitza amb el 100%.

5.6. Defectes físics existents abans de l'accident:
a) La valoració de les lesions de membres o òrgans provocades per l'accident no pot ser augmentada
pel defecte físic previ d'altres membres o òrgans que no s'han vist afectats per l'accident.
b) La pèrdua o lesió de membres o òrgans ja malformats es valora per diferència entre l'estat anterior i
posterior a l'accident.

5.7. Existència de diverses lesions en un mateix membre o òrgan:
En el cas que les lesions afectin un sol membre o òrgan, el cúmul no pot sobrepassar en cap cas el
percentatge d'invalidesa previst al barem per a la pèrdua total d'aquest membre o òrgan.

5.8. Existència de lesions a diferents membres o òrgans:
Quan hi hagi diverses lesions provocades per un mateix accident, els graus d'incapacitat de cadascuna
d'elles podran acumular-se, sense que aquest grau pugui superar el 100% sobre el Barem.

6. Assistència sanitària per accident
S'entén per assistència sanitària la prestació de serveis mèdics, clínics i farmacèutics derivats d'un
accident cobert per la pòlissa, sempre que l'atenció mèdica s'hagi realitzat exclusivament en territori
nacional.
Es consideren inclosos dins la prestació d'aquesta garantia:
1. Serveis de locomoció i rehabilitació de l'Assegurat, quan siguin necessaris i autoritzats per
l'Assegurador.
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2. Manteniment artificial de les constants vitals durant un període màxim de seixanta dies a comptar
des del dia de l'accident. A partir d'aquest moment, s'indemnitzarà amb el capital que correspongui
per la garantia d'Incapacitat Permanent, amb independència del grau de reversibilitat de la situació.
3. Cirurgia plàstica i reparadora com a conseqüència d'un accident cobert per la pòlissa, fins al límit de
1.800 euros.
Si com a conseqüència d'un accident cobert per la pòlissa l'Assegurat necessités assistència sanitària,
aquesta assistència serà prestada per l'Assegurador de conformitat amb allò que s'indica més endavant.
Aquesta cobertura cessarà quan l'Assegurat compleixi l'edat de 75 anys, en cas de defunció o si es
determinés la incapacitat permanent de l'Assegurat o l'estabilització de les lesions/seqüeles i, en tot cas,
transcorreguts dos anys des de la data de l'accident.
Només mitjançant la contractació de la garantia específica de material de pròtesis, ulleres, aparells
acústics, material d'ortopèdia, osteosíntesi i fixadors externs, es procedirà a reemborsar les despeses
derivades d'aquest material de conformitat amb allò que s'indica a la garantia esmentada.
Qualsevol prestació rebuda per l'Assegurat fora de l'àmbit del que s'indica en aquest article quedarà
exclosa de la cobertura de la pòlissa.
6.1. Sol·licitud de prestació assistència sanitària en quadre mèdic
L'Assistència mèdica es prestarà en els centres del quadre mèdic d'accidents col·lectius de la
Companyia. En cas d'accident cobert per la pòlissa, s'haurà de contactar amb la Companyia als
números de telèfon indicats, tret en casos d'urgència vital, i se li facilitaran les dades i la ubicació
del centre del quadre mèdic més adequat en atenció a les lesions patides.
7. Mort per infart de miocardi
Si, com a conseqüència d'un infart de miocardi, es produeix la mort de l'Assegurat, l'Assegurador pagarà
la prestació garantida als Beneficiaris .
Els pagaments que l'Assegurador pogués haver realitzat per la cobertura d'Incapacitat Permanent com
a conseqüència de l'infart que ocasioni la mort de l'Assegurat, es deduiran de la indemnització deguda
en cas de Mort, si aquesta indemnització fos superior.
Aquesta garantia cessa en finalitzar l'anualitat en què l'Assegurat compleixi l'edat de 70 anys.
8. Defunció accidental dels pares de l’Assegurat

Si com a conseqüència d'un mateix accident moren l'Assegurat i el seu cònjuge o parella de fet -inscrita
oficialment com a tal-, i existissin fills menors d'edat no emancipats o afectats d'Incapacitat Absoluta per
a qualsevol feina, l'Assegurador abonarà a aquests fills -amb independència de la designació de
beneficiaris que figuri a la pòlissa- un capital addicional assenyalat a la pòlissa, per al conjunt dels seus
fills i en concepte d'ORFANDAT.
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Aquest mateix capital s'abonarà en cas que el difunt, titular de l'Assegurança, fos l'únic
progenitor amb vida.
Aquesta garantia cessa en finalitzar l'anualitat en què l'Assegurat compleixi l'edat de 75 anys.
9. Mort per agressió
Si es produeix la mort de l'Assegurat com a conseqüència de patir un atracament, segrest, o qualsevol
altre tipus d'agressió per part de tercers, la indemnització per la cobertura de MORT s'incrementarà en
un capital addicional fixat a la pòlissa, tret que l'agressió es produís en alguna de les situacions que
s'assenyalen a l'article RISCOS EXCLOSOS.
Aquesta garantia cessa en finalitzar l'anualitat en què l'Assegurat compleixi l’edat de 75 anys.
10.Despeses de tramitació i sepeli a Espanya
Si a conseqüència d'un accident cobert per la pòlissa es produeix la mort de l'Assegurat a Espanya,
l'Assegurador abonarà un import addicional indicat a la pòlissa, en concepte de Despeses de Tramitació
i Sepeli. Aquest import s'abonarà als Beneficiaris de la pòlissa, quan s'acrediti la cobertura de la pòlissa
i la condició de Beneficiari.
Aquesta garantia cessa en finalitzar l'anualitat en què l'Assegurat compleixi l’edat de 75 anys.
11.Despeses de tramitació i sepeli a l’estranger
Si a conseqüència d'un accident cobert per la pòlissa es produeix la mort de l'Assegurat en un altre país
que no sigui Espanya, l'Assegurador abonarà l'import addicional assenyalat a la pòlissa, en concepte de
Despeses de Tramitació i Sepeli. Aquest import s'abonarà als Beneficiaris de la pòlissa, quan s'acrediti la
cobertura de la pòlissa i la condició de Beneficiari.
Aquesta garantia cessa en finalitzar l'anualitat en què l'Assegurat compleixi 75 anys
12. Material de pròtesis, ulleres, aparells acústics, material d’ortopèdia, osteosíntesis i fixadors
externs
Exclusivament mitjançant la contractació d'aquesta Garantia es garanteix com a conseqüència d'un
accident cobert per la pòlissa, el reemborsament a l'Assegurat de les despeses de material de pròtesis,
ulleres, aparells acústics, material d'ortopèdia, osteosíntesis i fixadors externs amb el límit reflectit a la
pòlissa, sempre i quan aquest accident hagi originat també la prestació d'una assistència mèdica.
Aquest reemborsament es realitzarà per a despeses derivades de prestacions rebudes durant un termini
màxim de dos anys des de la data de l'accident.
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Aquesta garantia cessa en finalitzar l'anualitat en què l'Assegurat compleixi l’edat de 75 anys.
13. Operacions de salvament o cerca i transport de l’accidentat
Es garanteix, com a conseqüència d'un accident cobert per la pòlissa, i dins el termini de dos anys des
de la data d'esdeveniment de l'accident, el reemborsament de les despeses a l'Assegurat que siguin
conseqüència de Operacions de salvament o cerca de l'accidentat i transport necessari fins al màxim
assenyalat a la pòlissa, per Assegurat i sinistre.
Aquesta garantia cessa en finalitzar l'anualitat en què l'Assegurat compleixi l’edat de 75 anys.
14. Pèrdua de classes per accident
Si per prescripció facultativa amb la presentació d’un informe mèdic, i com a conseqüència d’un accident
o per malaltia, l’Assegurat hagués de guardar repòs a casa, i li impedís l’assistència a classes, la
Companyia li garanteix el reemborsament de les despeses realitzades en personal docent adequat per
a impartir-li classes particulars de les assignatures en el pla oficial que reglamenti els estudis de
l’Assegurat, mentre el seu estat ho faci necessari, durant 20 dies consecutius i amb límit de 1.400 €.
15. Pèrdua de matrícula per accident

Si com a conseqüència d’un accident, l’Assegurat per prescripció facultativa amb la presentació d’un
informe mèdic no pogués assistir a classes durant un període superior a dos mesos consecutius o més,
o si l’accident succeís en un màxim de 15 dies abans d’exàmens finals, a més a més dels 1.400 € per a
classes particulars, la Companyia li garanteix el reemborsament de l’import de la matrícula amb límit de
2.100 €.

16. ASSISTÈNCIA EN VIATGE FORA D’ESPANYA
1. Repatriació o trasllat sanitari
En el cas que l'Assegurat contragués una malaltia sobrevinguda o fos víctima d'un accident durant la
realització del viatge Assegurat, l'equip mèdic de la Companyia determinarà la millor conducta que s'ha
de seguir, segons la gravetat i la urgència del cas.
La Companyia assumirà les despeses suplementàries de transport dels membres de la seva família
Assegurats o de les persones acompanyants també assegurades, en la mesura en què els mitjans
inicialment previstos per al seu retorn no puguin utilitzar-se amb motiu de la repatriació de l´Assegurat.
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2. Repatriació de l'Assegurat difunt
En cas de mort de l'Assegurat, la Companyia assumirà al seu càrrec:
-

Les despeses de transport del cos, des del lloc de la mort fins al de la seva inhumació.
Les despeses de condicionament necessàries per al transport, amb el límit màxim de 600 €.
Les despeses suplementàries del transport dels membres de la seva família assegurada o de les
persones acompanyants assegurades, en la mesura en què els mitjans inicialment previstos per
al seu retorn no puguin utilitzar-se amb motiu de la repatriació de l'Assegurat.

3. Atenció a menors o discapacitats
En el cas que l'Assegurat sigui repatriat per la Companyia i es trobés acompanyat només per fills menors
d'edat o disminuïts, l'Asseguradora assumirà al seu càrrec el desplaçament d'una persona que
acompanyi aquests menors o disminuïts en el seu viatge de retorn.
En el cas que la Companyia organitzi la repatriació d'un menor d'edat i el menor es trobi sol, la
Companyia assumirà les despeses de desplaçament per tal que una persona es traslladi amb el menor
i l'acompanyi en la seva repatriació.

4. Despeses mèdiques
L'Assegurador prendrà a càrrec seu el pagament o el reemborsament de les despeses mèdiques,
quirúrgiques, farmacèutiques i d'hospitalització originades, és a dir, les provocades i produïdes per una
assistència mèdica de caràcter urgent, durant un viatge fora del país de residència habitual i/o de
nacionalitat de l'Assegurat, fins al límit màxim de 3.000 €.
A l'efecte d'aquesta cobertura, s'entendrà per assistència mèdica de caràcter urgent la que estigui
orientada a resoldre situacions clíniques d'alteració greu, així com les que tinguin capacitat per generar
deteriorament o perill per a la salut o la vida de l'Assegurat, en tots els casos en funció del temps
transcorregut entre l'aparició i la instauració d'un tractament efectiu, que exigeixen atenció mèdica en un
període de temps curt.
Amb caràcter general, s'exclouen aquelles prestacions que no s'hagin sol·licitat prèviament a
l'Assegurador, o que hagi organitzat directament l'Assegurat sense intervenció de l'Assegurador,
excepte en els casos de força major o d'impossibilitat material, degudament acreditades.
5. Transmissió de missatges urgents.
Derivats de les garanties contemplades en aquest contracte, que s'emetin a través de la Central
d'Assistència 24 hores, o que l'Assegurat realitzi directament. Si el propi Assegurat els transmet
directament, l’Asseguradora només es farà càrrec de les despeses que es derivin de la seva emissió
prèvia presentació per part de l'Assegurat de la factura i justificant de la urgència del missatge.
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17. EXCLUSIONS I LIMITACIONS
17.1. Persones no assegurables:
Les afectades per apoplexia, epilèpsia, paràlisi, malalties mentals, delirium tremens, alcoholisme,
toxicomania, o d'altres malalties greus i/o permanents.
L'Assegurança cessarà quan aquestes malalties es manifestin, retornant l'Assegurador la part de prima
anual satisfeta pel temps no transcorregut.
La garantia relativa a persones afectades per diabetis mellitus serà vàlida amb la doble condició que
l'índex de glucosa en sang no superi els 200 mg per decilitre i que la diabetis no s'hagi detectat abans
de la contractació de la pòlissa.
17.2 Riscos exclosos:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

l)

m)
n)

Llevat en cas de contractació d'una garantia específica, l'infart de miocardi no es considera
accident a efectes d'aquesta pòlissa.
Els fets que no tinguin la consideració d'accident segons allò que estipula l'Apartat de Definicions.
Els esdevinguts amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Assegurança.
Els ocasionats com a conseqüència d'un acte dolós de l'Assegurat, així com els derivats de la
participació activa en delictes, apostes, duels, desafiaments o baralles, tret en els casos de
legítima defensa o estat de necessitat.
Suïcidi o temptativa de suïcidi.
Operacions i intervencions practicades per l'Assegurat sobre ell mateix, o per persones sense
la qualificació professional legalment requerida.
Utilització d'helicòpter, avioneta i avions privats. Qualsevol altra aeronau d'ús no estricte per al
transport públic de passatgers. S'exclou també la pràctica d'esports aeris, com ala delta, vol
sense motor, paracaigudisme i similars.
Tot tipus de malalties, així com conseqüències d'intervencions quirúrgiques que no hagin estat
motivades per un accident.
Els accidents que produeixin únicament efectes psíquics.
Els produïts quan l'Assegurat es trobi sota la influència de begudes alcohòliques, drogues
tòxiques o estupefaents, i aquesta sigui la causa de l'accident.
Participació en carreres de vehicles de motor, fins i tot en entrenaments, així com ús en circuits.
La pràctica de la boxa, alpinisme, salt de pont, esports aeronàutics i altres de risc similar.
Accidents succeïts com a conseqüència de la pràctica de pesca en alta mar o caça major, excepte
en cas de pacte exprés a les Condicions Particulars de la pòlissa.
Llevat pacte contrari, els accidents derivats de l'exercici de les següents professions:
Tripulacions aèries; Cossos de Seguretat de l'Estat, Forces Armades i Guardes Jurats; Bussos
o submarinistes; Professionals del toreig; Trapezistes, acròbates, equilibristes i domadors
d'animals salvatges; Miners en galeries i/o amb explosius.
Accidents succeïts a regions inexplorades i/o viatges que tinguin caràcter d'exploració.
Fets de guerra, terrorisme, motins, revolucions i terratrèmols, tret que adquireixin el caràcter de
catastròfics, cas en què quedaran emparats per la legislació especial en vigor. Els accidents
succeïts fora del territori espanyol per aquestes causes no quedaran exclosos si l'Assegurat es
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o)
p)

trobava al país en què succeïssin amb anterioritat al seu inici, no prengui part activa en els
accidents i l'accident sobrevingui abans de catorze dies des de l'inici d'aquesta situació anòmala.
Els que siguin conseqüència directa o indirecta d'una radiació nuclear o contaminació
radioactiva, així com els produïts per raigs làser, màser o ultraviolats, generats artificialment.
Sinistres produïts per causa de naturalesa extraordinària, la cobertura dels
quals estigui reservada al Consorci de Compensació d'Assegurances.

18. RISCOS COBERTS PEL CONSORCI DE COMPENSACIÓ D'ASSEGURANCES
Es donaran cobertura als riscos concorciables d’acord al reglament del mateix Consorci de
Compensació d’Assegurances, la clàusula del qual quedarà recollida en emetre la pòlissa.
19. LÍMITS GEOGRÀFICS
Les cobertures de la present Assegurança són d’aplicació en qualsevol part del món en què sobrevingui
l’accident.
20. ÀMBIT DE COBERTURA:
L’àmbit de cobertura dels riscs descrits anteriorment podrà ser el següent, i segons el que s’especifica
en les condicions particulars:
Vint-i-quatre hores: l’accident sofert per l’Assegurat sigui en l’exercici de la seva vida particular i/o
professional, de manera que la cobertura d’aquest tipus d’Assegurança cobreix les vint-i-quatre hores
del dia.
21. VARIACIONS EN LA COMPOSICIÓ DEL GRUP ASSEGURAT
Tindrà la consideració d’Assegurat tota persona que opti per aquesta Assegurança segons el registre
que té la pròpia Universitat i el Grup UB i que serà comunicat a inicis de l’any acadèmic i regularitzat al
llarg del curs acadèmic.
Les cobertures que s’hagin contractat a favor de cada Assegurat es prorrogaran mentre la pòlissa estigui
en vigor i l’Assegurat segueixi pertanyent al grup assegurable i com a màxim fins que finalitzi l’anualitat
de l’Assegurança.
22. PRIORITAT EN L'APLICACIÓ DELS PLECS
En el cas de contradicció o divergència entre les Condicions Generals Específiques i les Particulars de
la pòlissa i el plec de clàusules administratives i les prescripcions tècniques que imperen a la
contractació de les assegurances de la Universitat de Barcelona i entitats dependents, prevaldran les
darreres sobre les condicions de la pòlissa.
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23. VIGÈNCIA DE LES ASSEGURANCES UN COP FORMALITZADES
La vigència de cada Assegurança assegurada serà equivalent a un any acadèmic que s’iniciarà el mes
de setembre de l’any en curs i finalitzarà el mes de setembre de l’exercici següent.
24. EXTENSIÓ DE COBERTURA
Contràriament al que s’indica a l’article 12, la vigència de l’Assegurança es prorrogarà del 07/09 fins al
30/09 de l’any acadèmic de finalització per a aquells alumnes que no hagin pogut tancar el seu expedient
acadèmic amb anterioritat.
A tal efecte, la Universitat de Barcelona i entitats dependents hauran de tenir el registre dels alumnes
que es trobin en aquesta situació.
25. INDEMNITZACIÓ MÀXIMA PER SINISTRE
S'estableix un límit de 28.500.000 euros per sinistre. Per tant, en cas d'accident en què les quantitats
assegurades per a les persones afectades excedeixin aquest import, la indemnització que s’establirà
per cada víctima serà la que resulti de repartir aquesta xifra proporcionalment a les prestacions
assegurades.
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LOT 7: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSEGURANCES
D’ASSISTÈNCIA EN VIATGE I MOBILITAT PER A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA I ENTITATS DEL GRUP UB
1. DEFINICIONS
Assegurador
És l’entitat Asseguradora, que assumeix els riscs contractualment pactats d'acord a les condicions de la
pòlissa i dels seus annexos, a canvi de la prima, comprometent-se al pagament de les prestacions
assegurades per aquesta.
Prenedor de l’Assegurança
És la persona jurídica que subscriu aquest contracte i a la que li corresponen les obligacions que se'n
derivin, excepte les que per la seva naturalesa hagin de ser complertes per l'Assegurat:
Universitat de Barcelona
Fundació Institut de Formació Contínua (IL3)
Fundació Parc Científic de Barcelona
Fundació Bosch i Gimpera
Fundació Josep Finestres
Fundació Solidaritat
Fundació Montcelimar
Fundació Guasch Coranty
Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons
Cultura Innovadora i Científica UB
Fundació Privada R.Amigó Cuyàs
Grup assegurable
És el conjunt de persones que estant units per un vincle o interès comú, i no només pel propòsit
d’assegurar-se, reuneixen alhora les condicions legals necessàries per ser assegurades:
Estudiants, docents i investigadors de la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona i entitats
del Grup UB.
Assegurat
És cadascuna de les persones físiques que pertanyent al grup assegurable, compleix les condicions
d’adhesió.
Domicili de l’Assegurat
El de la seva residència a Espanya, excepte en cas de pòlisses contractades per a viatges receptius, o
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de ciutadans de tercers països en viatges per l'estranger. S'entendrà per viatge receptiu, tot tipus de
viatge amb destinació Espanya, en el qual l'Assegurat té el seu domicili a l'estranger.
A l'efecte de les prestacions de les garanties i límits d'indemnització descrits a cadascuna d'elles, el
domicili de l'Assegurat és el de la seva residència habitual en els seus diferents països d'origen, per la
qual cosa sempre que aparegui la paraula Espanya, s'entendrà que és el país d'origen de l'Assegurat i
sempre que aparegui la paraula estranger s'entendran tots els altres països, excepte el del domicili de
l'Assegurat.
Residència habitual
Aquell lloc on l'Assegurat té el seu habitatge principal. En cas de dubte, s'entendrà que és aquell que
figura com a tal en la seva inscripció censal.
Receptiu (Incoming)
Tot tipus de viatge amb destí a Espanya, en què l’Assegurat té el seu domicili a l’estranger. Als efectes
de les prestacions de les garanties i els límits d’indemnització descrits en cada una, el domicili de
l’Assegurat és el de la seva residència habitual als seus diferents països d’origen, i sempre que aparegui
la paraula Espanya s’entendrà que és el país d’origen de l’Assegurat. Els estrangers residents a
Espanya quan viatgen a l’estranger o visitin el seu país d’origen o de passaport vigent, rebran en aquest,
les mateixes prestacions que en un viatge per Espanya.
Beneficiari
És la persona física o jurídica a qui l’Assegurador ha de pagar la suma o les sumes assegurades.
Viatge
S’entén per viatge qualsevol desplaçament realitzat fora del domicili habitual de l’Assegurat, des que en
surt fins que hi torna, al final del desplaçament.
Viatge a l’estranger
Qualsevol desplaçament i conseqüent estada dels Assegurats fora del país que correspongui al seu
domicili i/o residència habitual.
Equipatge
Tots els objectes d’ús personal que l’Assegurat porti a sobre durant el viatge, així com els expedits per
qualsevol mitjà de transport.
Accident
S’entén per accident la lesió corporal que es derivi d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la
intencionalitat de l’Assegurat, que produeixi invalidesa permanent, total o parcial, o mort.
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Invalidesa permanent
S’entén per invalidesa permanent la pèrdua orgànica o funcional dels membres i les facultats de
l’Assegurat la intensitat de la qual es descriu en aquestes Condicions Generals, i sempre que la
recuperació no s’estimi previsible d’acord amb el dictamen dels pèrits mèdics nomenats segons la llei.
Certificat individual d’Assegurança
És el document emès per l’Assegurador justificatiu per a l’Assegurat que està inclòs en la pòlissa, en el
qual es faran constar les sumes assegurades per a cada prestació i, si escau, els beneficiaris designats.
En cas d’absència de designació expressa de beneficiaris, s’estarà als beneficiaris legals.
Prima
El preu de l’Assegurança. Conté, a més, els impostos que siguin de legal aplicació.
Suma assegurada
La quantitat fixada en les Condicions Particulars i Generals, que constitueix el límit màxim de la
indemnització o reemborsament a pagar per l’Assegurador pel conjunt de sinistres que es produeixin
durant la vigència de la pòlissa.

2. ACTIVITAT
Centres d’ensenyament superior i altres entitats amb realització de treballs d’investigació, docència,
desenvolupament, formació continuada, transferència del coneixement, tecnologia i innovació, prestació
de treballs i serveis a tercers, cooperació internacional, així com activitats residencials i esportives a
través dels Col·legis Majors i Servei d’Esports, el qual té socis que no han de ser necessàriament
alumnes de la pròpia Universitat. Servei de lloguer d'espais de laboratoris i oficines i la prestació de
serveis científics en l’àmbit de ciències de la vida i activitats de difusió de la ciència en el jovent i els
infants, i els serveis derivats d'aquests. Projectes i programes de solidaritat i relació humana.
3. OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA
Contractació per part de la Universitat de Barcelona, com a Prenedora de la cobertura d’assegurances
que cobreixi els accidents i malaltia a totes aquelles persones que pertanyen a la comunitat universitària
de la Universitat de Barcelona i entitats del Grup UB que viatgen i fan estades en altres països, que no
són els seus, fins a un màxim d’un any.
4. EXTENSIÓ GEOGRÀFICA
Les garanties d'aquesta Assegurança tenen efecte en el món sencer, sent vàlides per als uns o els altres
països segons l’opció indicada en les Condicions Particulars.
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Països europeus: Albània, Àustria, Alemanya, Andorra, Armènia, l'Azerbaidjan, Bèlgica, Bielorússia,
Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Ciutat del Vaticà, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia,
Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Geòrgia, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia,
Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, ARY Macedònia, Malta, Moldàvia, Mònaco, Montenegro, Noruega,
Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Rússia (la part europea, fins
als Urals), San Marino, Sèrbia, Suècia, Suïssa, Turquia i Ucraïna. No es consideraran dins l'àmbit
d’Europa a aquells territoris d'Ultramar dels països prèviament esmentats que no es trobin en el territori
geogràfic europeu continental excepte les illes Canàries, les Açores i Madeira.
Amb caràcter general del contracte actual, tindran la mateixa consideració que Europa els següents
països riberencs al Mediterrani: el Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia, Egipte, Israel i Jordània.
L'àmbit de cobertura per als Assegurats espanyols és l'estranger, excepte per a la garantia de “Despeses
Mèdiques, Farmacèutiques o d'Hospitalització” derivada exclusivament per accident que també serà
aplicable a Espanya.
L'àmbit de cobertura per als Assegurats estrangers és Espanya. Si per motius d'estudis aquests
Assegurats estrangers han de realitzar estades acadèmiques a altres països europeus també quedaran
emparats sempre que l'estada en aquests països no superi els 120 dies.
Les garanties seran vàlides únicament, a més de 30 quilòmetres del domicili habitual de l'Assegurat,
excepte a Balears i Canàries, on ho serà a més de 15 quilòmetres. Aquesta condició no és aplicable per
a les Garanties Opcionals d'Accidents (defunció, invalidesa i assistència sanitària per accident), infortuni
familiar, pèrdua de classes i pèrdua de matrícula, per a alumnes espanyols a Espanya.
5. GARANTIES
A totes les garanties a continuació descrites s’inclou la Covid-19 (malaltia comú) causada pel SARSCoV-2.
5.1. GARANTIES D’ASSISTÈNCIA MÈDICA
DESPESES MÈDIQUES, FARMACÈUTIQUES O D’HOSPITALITZACIÓ
L'Assegurador prendrà al seu càrrec, fins al límit establert en les Condicions Particulars, les despeses
medicoquirúrgiques, farmacèutiques, d'hospitalització i ambulància que necessiti l'Assegurat durant un
viatge a l'estranger cobert per la pòlissa, com a conseqüència d'una malaltia o accident sobrevingut en
el transcurs del mateix, sempre que hagi sol·licitat prèvia conformitat de l'Assegurador.
En els casos d'urgència vital com a conseqüència d'una complicació imprevisible d'una malaltia crònica
o preexistent, s'han de prendre a càrrec les despeses fins a aconseguir l'estabilització del pacient.
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DESPESES ODONTOLÒGIQUES D’URGÈNCIA A L’ESTRANGER
L'Assegurador es farà càrrec de les despeses de tractament a conseqüència de l'aparició de problemes
odontològics aguts com infeccions, dolors, trencament de peces, caiguda de empastaments, etcètera,
que requereixin un tractament d'urgència, sempre que tinguin lloc durant el transcurs d'un viatge per
l'estranger i fins al límit indicat en les condicions particulars.
Quan per accident o malaltia coberts per la Pòlissa durant un viatge per l'estranger, l'Assegurat necessiti
ser ingressat en un centre hospitalari, l'Assegurador es farà càrrec de la fiança que el Centre demani
per procedir a l'admissió de l'Assegurat, amb el límit estipulat per a la garantia de Despeses Mèdiques.
ANTICIP DE FIANCES PER HOSPITALITZACIÓ A L’ESTRANGER
Quan per accident o malaltia coberts per la Pòlissa durant un viatge per l'estranger, l'Assegurat necessiti
ser ingressat en un centre hospitalari, l'Assegurador es farà càrrec de la fiança que el Centre demani
per procedir a l'admissió de l'Assegurat, amb el límit estipulat per a la garantia de Despeses Mèdiques.
PROLONGACIÓ D’ESTADA
Si l'Assegurat es troba malalt o accidentat a l'estranger, i no és possible el seu retorn a la data prevista,
quan l'equip mèdic de l'Assegurador ho decideixi en funció dels seus contactes amb el metge que l'atén,
l'Assegurador prendrà al seu càrrec les despeses no previstes inicialment per l'Assegurat motivats per
la prolongació de l'estada en el hotel i de manutenció fins als límits totals, tant temporals com econòmics,
fixats en condicions particulars
TRASLLAT SANITARI O REPATRIACIÓ MÈDICA
En cas d'accident o malaltia de l'Assegurat desplaçat en viatge fora del seu país de residència,
l'Assegurador es farà càrrec, quan sigui necessari i així ho decideixin els serveis mèdics de
l'Assegurador en col·laboració amb el metge que tracti l'Assegurat, del trasllat o repatriació de
l'Assegurat fins a un centre sanitari convenientment equipat o fins al seu lloc de residència habitual.
L'equip mèdic de l'Assegurador ha de decidir, en funció de la situació d'urgència o gravetat en què es
trobi l'Assegurat, el mitjà de transport utilitzat en cada cas així com a quin centre sanitari es realitzarà el
trasllat o si és necessària la repatriació i estarà en contacte permanent amb els metges que atenguin
l'Assegurat, supervisant que aquest rep l'atenció adequada.
L'equip mèdic de l'Assegurador, en funció de la situació mèdica de l'Assegurat i, exclusivament quan
aquest Assegurat es trobi desplaçat en l'àmbit territorial d'Europa o els països riberencs de la
Mediterrània indicats en l'apartat d'Extensió geogràfica, podrà autoritzar la utilització d'un avió sanitari.
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5.2. GARANTIES D’ASSISTÈNCIA EN VIATGE
DESPESES DE DESPLAÇAMENT D’UN ACOMPANYANT
Si l'Assegurat hagués de ser hospitalitzat, com a conseqüència de l'esdeveniment d'un risc obert per la
pòlissa per un temps previst superior a cinc (5) nits, l'Assegurador facilitarà a l'acompanyant que hagi
estat designat per l'Assegurat, un bitllet d'anada i tornada en ferrocarril (primera classe), avió (classe
turista) o del mitjà de transport públic i col·lectiu que l'Assegurador consideri més idoni, perquè acudeixi
al costat de l’hospitalitzat.
DESPESES D’ESTADA PER A ACOMPANYANT DE L’ASSEGURAT HOSPITALITZAT
En cas que l'hospitalització de l'Assegurat, motivada per un accident o malaltia coberts en la pòlissa, es
prevegi superior a cinc nits, l'Assegurador es farà càrrec de les despeses d'allotjament i manutenció a
la localitat on es trobi hospitalitzat aquest, de la persona acompanyant que hagi estat designada per
l'Assegurat i fins al límit que hagi estat establert en les condicions particulars.
Aquesta garantia serà aplicable fins i tot si l'acompanyant es trobés viatjant amb l'Assegurat.
TRASLLAT O REPATRIACIÓ DE RESTES MORTALS
Si, en el transcurs d'un viatge cobert per la pòlissa, es produís la mort de l'Assegurat, l'Assegurador es
farà càrrec dels tràmits i despeses necessàries per al trasllat o repatriació de les seves restes mortals
fins al lloc d'inhumació, cremació o cerimònia funerària en el seu lloc de residència al país d'origen de
l'Assegurat.
No són objecte de cobertura d'aquesta garantia les despeses d'inhumació, cremació o cerimònia
funerària, ni el cost del taüt.
DESPESES DE DESPLAÇAMENT DE L’ACOMPANYANT DE RESTES MORTALS
L'Assegurador facilitarà, a la persona resident al país de residència de l'Assegurat, i que designin els
familiars, un bitllet d'anada i tornada en ferrocarril (primera classe), avió (classe turista) o del mitjà de
transport públic i col·lectiu que el Assegurador consideri més idoni, per acompanyar les restes mortals.
DEFENSA PENAL A L’ESTRANGER
Defensa de l'Assegurat i de la seva responsabilitat penal en tribunals estrangers en l'àmbit de la seva
vida privada, amb motiu del desplaçament objecte de l'Assegurança. S'exclouen els casos en què
concorri dol o culpa greu per part de l'Assegurat. El límit màxim de despeses per a aquesta garantia és
el que estableix condicions particulars.
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5.3. GARANTIES D’INCIDÈNCIES EN VIATGES
PÈRDUA O ROBATORI DE L’EQUIPATGE
L'Assegurador garanteix, fins a la suma fixada en les Condicions Particulars, i a reserva de les
exclusions que s'indiquen en aquestes Condicions Generals el pagament de la indemnització de les
pèrdues materials sofertes per l'equipatge, durant els viatges d'anada i tornada al país d'origen
l'Assegurat, a conseqüència de:
Robatori (a aquests efectes, s'entén per robatori únicament la sostracció comesa mitjançant violència o
intimidació a les persones o força en les coses).
Avaries o danys causats directament per incendi o robatori.
Avaries i pèrdua definitiva, total o parcial, ocasionades pel transportista.
Tots els diners queden compresos fins al 50% de la suma assegurada sobre el conjunt de l'equipatge.
Per objectes de valor s'entenen les joies, rellotges, objectes de metalls nobles, pells, quadres, objectes
d'art, plata i orfebreria en metalls preciosos, objectes únics, telèfons mòbils i els seus accessoris,
càmeres i complements de fotografia i vídeo, radiofonia, de registre o de reproducció de so o imatge,
així com els seus accessoris, el material informàtic de tota classe, les maquetes i accessoris teledirigits,
rifles, escopetes de caça, així com els seus accessoris òptics, cadires de rodes i aparells mèdics, etc.
Les joies, pells i els diners en efectiu, estan garantides únicament contra el robatori i només quan es
dipositin a la caixa de seguretat d'un hotel o les porti amb si l'Assegurat.
Els equipatges deixats en vehicles automòbils es consideren Assegurats només si són al maleter i
aquest roman tancat amb clau. Des de les 22 hores fins a les 6 hores el vehicle ha de romandre a
l'interior d'un aparcament tancat i vigilat; s'exceptuen d'aquesta limitació els vehicles confiats a un
transportista. En cap cas quedaran garantits els robatoris de l'equipatge dipositat en furgonetes o
vehicles monovolum, en no tenir aquests de maleter amb tancament independent.
Queda expressament derogada l'aplicació de regla proporcional en cas de sinistre d'aquesta garantia,
liquidant a Primer Risc.
A les indemnitzacions a rebre sota aquesta garantia se'ls deduirà la indemnització percebuda per la
demora del mateix equipatge.
En els casos de robatori, l'Assegurat ha de denunciar el fet davant la policia en el lloc d'ocurrència, fent
constar en aquesta la relació d'objectes i la seva valoració econòmica, així com obtenir una còpia de la
denúncia que remetrà a l'Assegurador. Dita denúncia haurà de ser interposada en un termini màxim de
48 hores des del robatori.
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ENVIAMENT D’OBJECTES OBLIDATS DURANTE EL VIATGE
En cas que l'Assegurat hagués oblidat durant el seu viatge equipatge o objectes personals,
l'Assegurador organitzarà i assumirà l'enviament dels mateixos fins al domicili a Espanya de l'Assegurat.
Aquesta garantia s'estén també a aquells objectes que li haguessin estat robats durant el viatge i
recuperats posteriorment. El límit per a aquesta garantia serà l'establert en les condicions particulars.
DEMORA EN L’ENTREGA D’EQUIPATGES FACTURATS EN TRANSPORT PÚBLIC
En cas de demora en l’entrega de l’equipatge facturat en transport públic, superior a les hores
especificades a les condicions particulars, l’Assegurador es farà càrrec de l’import d’aquells articles de
primera necessitat que l’Assegurat precisi adquirir amb motiu de la manca temporal del seu equipatge,
sent requisit imprescindible que el articles s’hagin adquirit dins del termini de demora sofert.
L'Assegurat haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa de la demora, expedida pel
transportista, i les factures dels objectes adquirits. Aquest reemborsament serà deduïble de la suma
assegurada que correspongui en cas de pèrdua de conformitat amb la cobertura anterior.
TORNADA ANTICIPADA DE L’ASSEGURAT PER MORT D’UN FAMILIAR
Quan l'Assegurat hagi d'interrompre el viatge per mort del cònjuge, parella de fet, fills, pares, germans
o sogres l'Assegurador es farà càrrec del desplaçament, en ferrocarril (primera classe), avió (classe
turista) o del mitjà de transport públic i col·lectiu que l'Assegurador consideri més idoni, fins al seu lloc
de residència habitual o fins al lloc d'inhumació al país de residència habitual de l'Assegurat, i sempre
que no pugui efectuar tal desplaçament amb el mitjà de transport propi o contractat per fer el viatge.
TORNADA ANTICIPADA PER SINISTRE GREU A LA VIVENDA O DESPATX PROFESSIONAL
L'Assegurador reemborsarà un bitllet de transport per al retorn al domicili de l'Assegurat, en cas que
aquest hagi d'interrompre el viatge per danys greus a la seva residència principal o despatx professional
ocasionats per incendi, sempre que aquest hagi donat lloc a la intervenció dels bombers, robatori
consumat i denunciat a les autoritats policials, o inundació greu, que faci imprescindible la seva
presència, no podent ser solucionades aquestes situacions per familiars directes o persones de la seva
confiança, sempre que l'esdeveniment s'hagi produït després de la data d'inici del viatge .
AVANÇAMENT DE FONS
L'Assegurador avançarà fons a l'Assegurat, en cas de necessitat, fins al límit econòmic indicat en les
condicions particulars.
L'Assegurador sol·licitarà a l'Assegurat algun tipus d'aval o garantia que li asseguri el cobrament de la
bestreta. En qualsevol cas, les quantitats avançades han de ser retornades a l'Assegurador en el termini
màxim de 30 dies.
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5.4. GARANTIES DE SERVEIS EN ASSISTÈNCIA EN VIATGE
TRANSMISSIÓ DE MISSATGES URGENTS
L'Assegurador posarà a disposició de l'Assegurat la seva xarxa de Centrals d'Assistència per transmetre
quants missatges urgents siguin necessaris, derivats de l'aplicació de les cobertures i que no puguin ser
enviats d'una altra manera per l'Assegurat.
5.5. GARANTIES COMPLEMENTÀRIES
RESPONSABILITAT CIVIL PRIVADA
L'Assegurador pren al seu càrrec, fins al límit establert en les Condicions Particulars les indemnitzacions
pecuniàries, que d'acord amb els articles 1902 a 1910 del Codi Civil, o disposicions similars previstes
per les legislacions estrangeres, vingués obligat a satisfer l'Assegurat, en la seva condició de persona
privada, com civilment responsable de danys corporals o materials causats involuntàriament durant el
viatge a tercers en les seves persones, animals o coses.
No tenen la consideració de tercers, el Prenedor de l'Assegurança, la resta dels Assegurats per aquesta
pòlissa, els seus cònjuges, parella de fet inscrita com a tal en un registre de caràcter oficial, local,
autonòmic o nacional, ascendents o descendents o qualsevol altre familiar que convisqui amb qualsevol
dels dos, així com els seus socis, assalariats i qualsevol altra persona que de fet o de dret depenguin
del Prenedor o l'Assegurat, mentre actuïn en l'àmbit d'aquesta dependència.
En aquest límit queden compresos el pagament de les costes i despeses judicials, així com la constitució
de les fiances judicials exigides a l'Assegurat.
Les franquícies que s'aplicaran per sinistre així com el capital màxim garantit per pòlissa i any quedaran
establerts en les condicions particulars.
5.6. GARANTIES OPCIONALS
ACCIDENTS DURANTE EL VIATGE
Mort
Si com a conseqüència d'un accident cobert per la pòlissa, i ocorregut durant el període de vigència de
la mateixa, es produís la mort de l'Assegurat, immediatament o dins el termini de dos anys a comptar
de la data de l'accident, l'Assegurador pagarà al beneficiari la Suma Assegurada estipulada a aquest
efecte en les condicions particulars de la pòlissa.
Quan l'edat de l'Assegurat sigui inferior a 14 anys, no estaran Assegurats per risc de defunció, aquesta
prestació serà substituïda per una indemnització en concepte de despeses de sepeli amb un màxim de
3.005,06 €.
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Invalidesa Permanent
Tindrà tal caràcter la pèrdua anatòmica o impotència funcional de membres i òrgans que siguin
conseqüència de lesions corporals originades per un accident cobert per aquesta pòlissa, i ocorregut
durant el període de vigència de la mateixa, produïda immediatament o dins de dos anys a comptar de
la data de l'accident, l'Assegurador abonarà la suma assegurada indicada en les condicions particulars
de la pòlissa.
A efectes d'aquesta Garantia s'entenen els graus d'invalidesa segons les definicions baix descrites i
quedaran cobertes, únicament i exclusivament, aquelles que figurin expressament en les condicions
particulars de la pòlissa.
Invalidesa Permanent Absoluta
La situació per la qual l'Assegurat quedi incapacitat per realitzar qualsevol professió.
En cas d'invalidesa permanent i absoluta per accident, l'Assegurador pagarà la suma assegurada
estipulada a la pòlissa per a tal esdeveniment.
Invalidesa Permanent Parcial
Si l'accident resultés una invalidesa permanent parcial de l'Assegurat, l'import de les indemnitzacions a
satisfer per l'Assegurador serà el resultat d'aplicar a la suma assegurada estipulada per cas d'invalidesa
permanent que correspongui, els percentatges que a continuació es detallen:
Tipus de lesió

Dret

Esquerre

Alienació mental incurable, que impossibiliti l’exercici de qualsevol
activitat laboral
Ceguesa completa en tots dos ulls
Pèrdua total de totes dues cames i peus, totes dues mans o
braços, d’ un braç i d’una cama o d’ una mà i un peu

100%

Cuadriplègia
Paraplègia
Pèrdua total del braç o de la mà
Pèrdua total del moviment de l’espatlla
Pèrdua total del moviment del colze
Pèrdua total del polze i de l’índex de la mà

100%
100%
60%
30%
20%
40%

50%
20%
15%
30%

Pèrdua total del moviment del canell
Pèrdua de tres dits de la mà, que no siguin polze o índex

20%
25%

15%
20%

Pèrdua del polze i d’un altre que no sigui l’índex de la mà

30%

25%

Pèrdua de tres dits de la mà, inclosos polze o índex

35%

30%
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Pèrdua de l’índex de la mà i d’un altre que no sigui el polze

25%

20%

Pèrdua del polze de la mà només
Pèrdua de l‘índex de la mà només
Pèrdua del mig, anul·lar o menovell de la mà només

22%
15%
10%

18%
12%
8%

Pèrdua de dos d’aquests últims dits de la mà

15%

12%

Pèrdua d’una cama o d’un peu
Amputació parcial d’un peu,inclosos tots els dits

50%
25%

Sordesa completa de les dues oïdes
Sordesa completa d’una oïda
Pèrdua total de la veu
Ablació mandíbula inferior
Pèrdua total d’un ull, o reducció a la meitat de la visió binocular

40%
10%
25%
30%
30%

Fractura no consolidada d’una cama o d’un peu
Fractura no consolidada d’una ròtula
Pèrdua total del moviment d’una cadera o d‘un genoll

25%
20%
20%

Escurçament almenys de 5 cms. d’un membre inferior

15%

Pèrdua del dit polze d’un peu
Pèrdua d’unaltre dit del peu

10%
5%

Seran d'aplicació com a complement de l'anterior barem, les següents normes:
a)

b)
c)
d)

e)

f)

L'existència de diversos tipus d'invalidesa derivats d'un mateix accident, s'ha d'indemnitzar
acumulant els seus percentatges d'indemnització, amb màxim del 100 per 100 de la Suma
Assegurada per a aquesta garantia.
La suma de percentatges d'indemnització per diversos tipus d'invalidesa parcial en un mateix
membre o òrgan no podrà ser superior al percentatge establert per el cas de pèrdua del mateix.
Si la víctima és esquerrana, el que ha de provar convenientment, els percentatges previstos
referents al membre superior dret s'aplicaran al membre superior esquerre i viceversa.
Si un membre o òrgan afectat per un accident presentava anteriorment a aquest amputacions o
limitacions funcionals, el percentatge d'indemnització aplicable serà la diferència entre el de la
invalidesa preexistent i la que resulti després de l'accident.
La determinació del grau d'invalidesa que derivi de l'accident s'efectuarà de conformitat amb l'article
104 de la Llei 50/1980. Si l'Assegurat no accepta la proposició de l'entitat Asseguradora pel que fa
al grau d'invalidesa, les parts se sotmetran a la decisió de perits mèdics d'acord amb els articles 38
i 39 de l'esmentada Llei.
L'entitat Asseguradora pagarà l'import de la primera pròtesi que se li practiqui a l'Assegurat per
corregir les lesions residuals produïdes per accident garantit en la pòlissa. L'abast d'aquesta pròtesi
no excedirà del 10 per 100 de la suma indemnitzable per al cas d'incapacitat permanent, i en cap
cas sobrepassarà la quantitat de SIS-CENTS EUROS (600 €).
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Aquesta indemnització cessa en produir la defunció o per determinar-se la incapacitat permanent de
l'Assegurat i s'abona independentment d'aquestes.
La qualificació d'incapacitat permanent de l'Assegurat correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat
Social, amb caràcter definitiu o mitjançant sentència judicial ferma. En el cas que l'empleat no tingui dret
a una prestació per incapacitat per no reunir els requisits exigits per la Seguretat Social, correspondrà
la qualificació als serveis mèdics de l'entitat Asseguradora.
Sense perjudici del que pugui establir-se en condicions particulars, les prestacions previstes per als
riscos de defunció i invalidesa permanent absoluta, no són acumulables entre si. Per tant, el pagament
d'una prestació s'extingirà automàticament la cobertura de la resta de garanties.
Això no obstant, si després del pagament d'una indemnització per invalidesa permanent, es produeix la
defunció de l'Assegurat o una invalidesa de grau més gran, com a conseqüència del mateix sinistre,
l'Assegurador pagarà la diferència entre l'import satisfet per invalidesa i la suma assegurada per al cas
de mort o invalidesa de grau superior, quan aquesta suma és superior.
En cap cas les prestacions atorgades per la pòlissa venen a assegurar millores voluntàries del Règim
General de la Seguretat Social, per la qual cosa al contracte d'Assegurança no li és aplicable el que
disposa l'Art. Nº 156 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei General de la Seguretat Social.
En el cas que les conseqüències derivades d'un accident cobert pel present contracte s'agreugessin a
causa d'una malaltia o dolència preexistent o posteriors al mateix però de diferent origen, l'Assegurador
queda exclusivament obligat per aquelles conseqüències directes, considerant-se com a tals les que
normalment experimentaria una persona que no patirà de tal malaltia o no patís aquesta malaltia.
5.7. RISCOS COBERTS PEL CONSORCI DE COMPENSACIÓ D’ASSEGURANCES
S'indemnitzaran pel Consorci de Compensació d'Assegurances els sinistres de caràcter extraordinari,
de conformitat amb el que estableix l'Estatut legal del Consorci de Compensació d'Assegurances,
aprovat per l'article 4 de la Llei 21/1990, de 19 de desembre, a la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de
contracte d'Assegurança, en el Reial Decret 300/2004, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament
de l'Assegurança de riscos extraordinaris, i disposicions complementàries.
6. EXCLUSIONS
6.1. Exclusions aplicables a les garanties d'assistència mèdica i d'assistència en viatge
Queden exclosos de la pòlissa els sinistres que siguin conseqüència de:
Malalties preexistents i/o congènites, afeccions cròniques o malalties sota tractament mèdic previ a l'inici
del viatge, excepte el que disposa la garantia de "Despeses mèdiques":
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a)

Exàmens mèdics generals, revisions periòdiques, revisions i qualsevol visita o tractament que tingui
caràcter de medicina preventiva, segons els criteris mèdics generalment acceptats.

b)

Viatges que tinguin per objecte rebre tractament mèdic o amb posterioritat al diagnòstic d'una
malaltia terminal.

c)

Diagnòstic, seguiment i tractament de l'embaràs, interrupció voluntària del mateix i parts.

d)

Despeses d'inhumació i cerimònia així com el cost del taüt en la garantia de transport o repatriació
de restes mortals.

e)

Tractament, diagnòstic i rehabilitació de malalties mentals o nervioses.

f)

Adquisició, implantació, substitució, extracció i/o reparació de pròtesis, materials i dispositius de
qualsevol tipus, com ara marcapassos, estimuladors, peces anatòmiques o odontològiques, ortesis
i material d'osteosíntesi (inclosos els substitutius d'os natural, ceràmiques fosfocálcicas, ciments
fosfocálcicos, sulfat càlcic, col·lagen, materials osteoinductores, matriu òssia desmineralitzada,
proteïna òssia morfogenètica i factors de creixement), pròtesis de mama, lents intra i extraoculars,
aparells de sordesa, crosses; pròtesis valvulars i vasculars ("bypass" i stents); Qualsevol altre
despesa relativa a qualsevol producte, material o substància implantable, activa, sintètica o
biològica no autòloga, no inclosos en el detall anterior".

g)

Tractaments odontològics, oftalmològics o otorinolaringològics, llevat dels supòsits d'urgència.

h)

Tractaments especials, diàlisi, cirurgies experimentals, cirurgia plàstica o reparadora i els no
reconeguts per la ciència mèdica occidental.

i)

Quan el sinistre es produeixi a l'estranger, qualsevol despesa mèdica incorregut a Espanya encara
que correspongui a un tractament prescrit o iniciat a l'estranger.

j)

El robatori provinent de la pràctica del càmping o caravana en acampades lliures, o en qualsevol
allotjament no fix, quedant totalment exclosos els objectes de valor en qualsevol modalitat
d'acampada.

k)

Els danys, pèrdues o robatoris, resultants que els efectes i objectes personals hagin estat deixats
sense vigilància en un lloc públic o en un local posat a disposició de diversos ocupants.

l)

Els danys causats directament o indirectament per vagues, terratrèmols i radioactivitat.

m)

Els danys causats intencionadament per l'Assegurat, o negligència greu d'aquest i els ocasionats
per vessament de líquids que vagin dins de l'equipatge.

n)

Tots els vehicles de motor, així com els seus complements i accessoris.

o)

Queda exclosa les cobertures de demora o cancel·lació produïdes com a conseqüència d'una vaga
o conflicte laboral, llevat del que disposa la garantia específica de vaga.
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6.2. Exclusions aplicables a la garantia d’accidents
A més de les esmentades sota l'apartat de les exclusions aplicables amb caràcter general per a totes
les garanties, queden exclosos de la pòlissa:
a)

No estaran inclosos els fets que no tinguin la consideració d'accident segons el que estipula l'apartat
de Definicions.

b)

Els accidents que es provoquin per estats d'alienació mental, paràlisi, apoplexia, epilèpsia, diabetis,
alcoholisme, toxicomania, malalties de la medul·la espinal, sífilis, SIDA, encefalitis, i, en general,
qualsevol lesió o malaltia que disminueixi la capacitat física o psíquica de l'Assegurat.

c)

Qualsevol tipus de malaltia i procés intern de la persona.

d)

Vertígens, estat d'inconsciència, lumbàlgies, cervicàlgies, ciàtiques, esquinços i esquinçaments
musculars, llevat que es provi que és conseqüència directa d'accidents garantits per aquest
contracte, les malalties infeccioses, lesions corporals o complicacions relacionades amb una
malaltia o estat morbós, desmais, esvaïments, síncopes, epilèpsia o epileptiformes, aneurismes,
ictus, varius, tota classe d'hèrnies i les seves conseqüències, així com els seus agreujaments.
L'infart de miocardi no es considera Accident a efectes d'aquesta pòlissa.

f)

Malalties, epidèmies i tot tipus de processos l'origen sigui infecció per picada d'insectes (malària,
tifus, febre groga, malaltia de la son i similars).

g)

Insolacions, congelacions i altres conseqüències de l'acció del clima, així com esforços
desproporcionats, enverinaments o infeccions que no tinguin com a causa directa i exclusiva una
lesió produïda per un accident cobert per aquesta Assegurança.

h)

No es consideren indemnitzables els fets que produeixin exclusivament efectes psíquics.

i)

Intoxicacions alimentàries o medicamentoses.

j)

Les lesions que es produeixin com a conseqüència d'accidents derivats de l'ús de vehicles de dues
rodes amb cilindrada superior a 75 c.c.
Els accidents ocorreguts amb anterioritat al viatge objecte de cobertura.

6.3. Exclusions aplicables a la garantia de responsabilitat civil privada
Queden exclosos de la pòlissa:
Qualsevol tipus de Responsabilitat que correspongui a l'Assegurat per la conducció de vehicles de
motor, aeronaus i embarcacions, així com per l'ús d'armes de foc.
a)

La Responsabilitat Civil derivada de tota activitat professional, política o associativa.
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b)

Les multes o sancions imposades per tribunals o autoritats de tota mena.

c)

La Responsabilitat derivada de la pràctica d'esports com a professional i de les següents modalitats,
encara que sigui com a aficionat: alpinisme, boxa, bosleigh, espeleologia, judo, paracaigudisme, ala
delta, vol sense motor, polo, rugbi, tir, yachtting, arts marcials i els practicats amb vehicles de motor.

d)

Responsabilitat Civil per la propietat-possessió d'animals, de piscines, de dipòsits de combustible,
etcètera.

e)

Responsabilitat Civil derivada d'activitats empresarials, sindicals o comunitàries.

f)

Responsabilitat Civil derivada de la propietat i/o tinença d'armes, vehicles a motor.

g)

Responsabilitat Civil per a l'allotjament temporal de menors, amics, etc.

h)

Responsabilitat Civil per danys als béns confiats, llevat dels que ho són com a conseqüència de
les pràctiques acadèmiques dels alumnes.

Exclusions aplicables amb caràcter general per a totes les garanties
Queden exclosos de la pòlissa els danys, situacions o despeses, que siguin conseqüència de:
a) Prestacions que no hagin estat comunicades prèviament a l'Assegurador i aquelles per a les quals
no s'hagués obtingut la conformitat d'aquest, llevat dels supòsits d'impossibilitat material, degudament
acreditada.
b) Queden exclosos per a totes les cobertures els Assegurats amb edat superior a 70 anys.
c) Les despeses produïdes un cop que l'Assegurat es trobi en el seu lloc de residència habitual, les
incorregudes fora de l'àmbit d'aplicació de les garanties de l'Assegurança, i en tot cas, una vegada
concloses les dates del viatge objecte del contracte, a reserva del que disposen les condicions
particulars de la pòlissa.
d) Els derivats de la pràctica professional o federada (inclòs entrenaments), o rebent remuneració, de
qualsevol esport; incloses les lligues o competicions entre diferents universitats, que impliquin la
pertinença a un equip o club universitari esportiu, calendari de competició reglat i que suposin una
pràctica de l'esport estesa en el temps tant en entrenaments com en proves organitzades i fixades per
endavant, i en tot cas la pràctica de les modalitats encara que sigui com a aficionat: vehicles a motor,
alpinisme, barranquisme, escalada, espeleologia, caça, esquí i/o esports d'hivern, gimnàstica esportiva,
salt de pont, bungee jumping, esports nàutics, subaquàtics i de submarinisme, la utilització d'avionetes
i qualsevol altra pràctica esportiva que impliqui risc aeri (com ara paracaigudisme, ala delta, l'ascensió
en globus, etcètera), hípica, boxa, lluita en qualsevol de les seves modalitats, arts marcials, esports aeris
(paracaigudisme, aerostació, ala delta, vol lliure, vol sense motor, etc.), toreig, capeas, correbous i
qualsevol altra participació en espectacles taurins; i, en general, qualsevol esport o activitat recreativa
de caràcter notòriament perillós o d'alt risc.
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e) La utilització, com a passatger o tripulant, de mitjans de navegació aèria (exceptuant els realitzats
com a passatger de pagament en vol de línia regular) o marítima no autoritzats per al transport públic
de viatgers, així com d'helicòpters.
f) La intervenció de qualsevol organisme oficial de Socors d'urgència o el cost dels seus serveis.
g) Els ocorreguts en muntanyes, avencs, mars, selves o deserts, en regions inexplorades. Viatges que
tinguin caràcter d'exploració o en submarins.
h) Els causats directament o indirectament per la mala fe de l'Assegurat, per la seva participació en
actes delictius, o per les seves accions doloses, greument negligents o d'imprudència temerària.
Participació directa de l'Assegurat en duels, carreres, apostes, desafiaments o baralles, sempre que en
aquest últim cas no hagués actuat en legítima defensa o en temptativa de salvament de persones o
béns. Els actes fraudulents o provocats intencionadament pel Prenedor, Assegurat, beneficiari o
familiars dels mateixos, així com el suïcidi o la temptativa de suïcidi.
i) No són objecte de cobertura les conseqüències de les accions de l'Assegurat en estat d'alienació
mental o en tractament psiquiàtric, embriaguesa o sota els efectes de drogues o estupefaents de
qualsevol tipus. A aquests efectes es considerarà que hi ha embriaguesa quan el grau d'alcoholèmia,
segons els mitjans de determinació o mesurament en la Legislació Espanyola en vigor en cada moment,
sigui superior a les taxes legalment permeses per aquesta legislació.
j) Els ocorreguts a causa de conflictes armats o guerra, encara que no hagi estat declarada, terrorisme,
rebel·lions, revolucions, invasió, insurrecció, l'ús de poder militar o usurpació de govern o de poder
militar, motins, tumults populars, terratrèmols , moviments sísmics, inundacions, huracans, tsunamis,
erupcions volcàniques i altres fenòmens de caràcter extraordinari o esdeveniments que per la seva
magnitud i gravetat siguin qualificats com a catàstrofe o calamitat nacional, sense perjudici que quedin
emparats per la cobertura de riscos extraordinaris, així com els danys provocats, en forma directa o
indirecta, per exposició o contaminació nuclear, radioactiva, química o biològica. Queden exclosos en
tot cas els esdeveniments la cobertura correspongui al Consorci de Compensació d'Assegurances.
k) Els derivats de la renúncia o retard, per part de l'Assegurat o persones responsables per ell, dels
serveis proposats per l'Assegurador i/o acordats pel seu Servei Mèdic.
l) Les conseqüències d'intervencions quirúrgiques o tractaments que siguin innecessaris per a la curació
d'un sinistre cobert per aquesta pòlissa.
m) L'Assegurador queda rellevat de responsabilitat quan per causa de força major no pugui efectuar
qualsevol de les prestacions específicament previstes en aquesta pòlissa.
n) Els causats directament o indirectament per la mala fe de l'Assegurat, per la seva participació en
actes delictius, o per les seves accions doloses, greument negligents o d'imprudència temerària.
Participació directa de l'Assegurat en duels, carreres, apostes, desafiaments o baralles, sempre que en
aquest últim cas no hagués actuat en legítima defensa o en temptativa de salvament de persones o
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béns. Els actes fraudulents o provocats intencionadament pel Prenedor, Assegurat, beneficiari o
familiars dels mateixos, així com el suïcidi o la temptativa de suïcidi.
ñ) No són objecte de cobertura les conseqüències de les accions de l'Assegurat en estat d'alienació
mental o en tractament psiquiàtric, embriaguesa o sota els efectes de drogues o estupefaents de
qualsevol tipus. A aquests efectes es considerarà que hi ha embriaguesa quan el grau d'alcoholèmia,
segons els mitjans de determinació o mesurament en la Legislació Espanyola en vigor en cada moment,
sigui superior a les taxes legalment permeses per aquesta legislació.

o) Els ocorreguts a causa de conflictes armats o guerra, encara que no hagi estat declarada, terrorisme,
rebel·lions, revolucions, invasió, insurrecció, l'ús de poder militar o usurpació de govern o de poder
militar, motins, tumults populars, terratrèmols, moviments sísmics, inundacions, huracans, tsunamis,
erupcions volcàniques i altres fenòmens de caràcter extraordinari o esdeveniments que per la seva
magnitud i gravetat siguin qualificats com a catàstrofe o calamitat nacional, sense perjudici que quedin
emparats per la cobertura de riscos extraordinaris, així com els danys provocats, en forma directa o
indirecta, per exposició o contaminació nuclear, radioactiva, química o biològica. Queden exclosos en
tot cas els esdeveniments la cobertura correspongui al Consorci de Compensació d'Assegurances.

p) Els derivats de la renúncia o retard, per part de l'Assegurat o persones responsables per ell, dels
serveis proposats per l'Assegurador i/o acordats pel seu Servei Mèdic.

q) Les conseqüències d'intervencions quirúrgiques o tractaments que siguin innecessaris per a la curació
d'un sinistre cobert per aquesta pòlissa.
r) L'Assegurador queda rellevat de responsabilitat quan per causa de força major no pugui efectuar
qualsevol de les prestacions específicament previstes en aquesta pòlissa.
s) Excepte pacte exprés en contra, no són objecte de cobertura dels fets esdevinguts en aquells països
que, en el moment de l'ocurrència, es trobin en guerra, declarada o no, en conflicte armat, o figurin com
a no recomanats en la informació subministrada pel Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya.
t) L'Assegurador no atorgarà cobertura i, per tant, no serà responsable de pagar cap tipus
d'indemnització o compensació, quan la indemnització o compensació exposi a l’Assegurador a
qualsevol sanció, prohibició o restricció de conformitat amb les resolucions dictades per les Nacions
Unides, o en virtut de lleis, reglaments o sancions comercials i/o econòmiques de la Unió Europea,
Regne Unit o Estats Units d’Amèrica.

L’Assegurador, mitjançant la percepció de la corresponent prima complementària, podrà considerar
coberts alguns dels riscos exclosos descrits, sempre que ho faci constar expressament a les Condicions
Particulars/Especials.
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7. TRÀMITS EN CAS DE SINISTRE
Passat un fet que doni lloc a la prestació d'alguna de les garanties cobertes per la pòlissa, serà requisit
indispensable que l'Assegurat o els seus familiars, es posin immediatament en contacte amb
l'Assegurador, mitjançant trucada a la Central d'Assistència, telegrama, fax o correu electrònic als
números que s'indiquen en les condicions particulars.
En cas de força major que impedeixi realitzar aquest avís, s'ha d'efectuar immediatament després que
cessi la causa que ho impedeixi.
Establert el contacte, s'indicarà el número de la pòlissa, el lloc on es troba l'Assegurat i un telèfon de
contacte o adreça de correu electrònic, informant així mateix, de la circumstància del sinistre i del tipus
d'assistència que sol·licita.
Rebuda aquesta notificació, l'Assegurador facilitarà un número d'expedient i posarà immediatament en
funcionament els mecanismes de la seva organització internacional a fi de que es presti el servei
requerit.
L'Assegurador no es responsabilitza dels retards o incompliments deguts a força major o de les
especials característiques administratives o polítiques d'un país determinat. En tot cas, si no fos possible
una intervenció directa per part de l'Assegurador, l'Assegurat serà reemborsat al seu retorn a Espanya,
o en cas de necessitat, quan es trobi en un país on no concorri l'anterior circumstància, de les despeses
que hagués incorregut i es trobin garantides, mitjançant la presentació dels corresponents justificants.
Les prestacions de caràcter mèdic i de transport sanitari s'han d'efectuar previ acord del metge que
atengui l'Assegurat amb l'equip mèdic de l'Assegurador.
Si l'Assegurat té dret a reemborsament per la part de bitllet no consumit, en fer ús de la garantia de
transport o repatriació, aquest reemborsament revertiria a l'Assegurador. Així mateix, respecte a les
despeses de desplaçament de les persones assegurades, l'Assegurador només es fa càrrec de les
despeses suplementàries que exigeixi l'esdeveniment en el que excedeixin dels previstos inicialment
pels Assegurats.
L'Assegurat haurà de presentar una reclamació per escrit davant el transportista complint els terminis
establerts per cada Companyia, i ha de subrogar els seus drets davant el transportista a favor de
l'Assegurador mitjançant la signatura del corresponent escrit de subrogació, amb caràcter previ a la
recepció de l'avançament d'indemnització. S'ha de facilitar el certificat original del transportista sobre
l'ocurrència de la demora (reflectint l'hora de la sortida real) o cancel·lació i les seves causes.
Les indemnitzacions fixades en les garanties descrites són complementàries d'altres prestacions a les
quals l'Assegurat tingui dret, obligant-se aquest a efectuar les gestions necessàries per recobrar
aquestes despeses de les entitats obligades al pagament i a rescabalar a l'Assegurador les quantitats
que hagi anticipat.

Expedient 2021/09

125

L'Assegurat no tindrà dret a percebre cap indemnització quan utilitzi deliberadament documents
incorrectes o mitjans fraudulents, present declaracions de sinistres incompletes, inexactes, exagerades
o fraudulentes o oculti les causes o ampliï les conseqüències.
8. REEMBORSAMENT DE DESPESES
Perquè l'Assegurador procedeixi a fer-se càrrec de les despeses realitzades per obtenir les prestacions
previstes a la pòlissa, serà imprescindible que s'hagi cursat l'avís que preveu el paràgraf primer de
l'article anterior, obtinguda l'oportuna autorització de despeses, i que es presentin els documents
originals acreditatius dels desemborsaments efectuats. En cap cas, es substituirà la prestació de servei
per una indemnització, llevat de pacte exprés.
9. TIPOLOGIA DE PRODUCTES
Les garanties descrites són de caràcter enunciatiu i no limitatiu (veure annex).
Barcelona, 25 de febrer de 2021
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